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Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija 
 

Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga 
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BIRŽELIO 14 DIENA— Gedulo ir vilties diena.  
Šv. Mišios 12.30 val., kur iose melsimės už tremti-
nius ir Tėvynę Lietuvą. 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MARIJOS RADIJAS 
Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizaci-

jos 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 raš-

tinėje. 

                               ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD 

diskų bei pašventintų žvakių. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Ez 17, 22–24: Žemą medį paaukštinau 
Ps 92, 2–3. 13–14. 15–16. P.:  

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint. 
2 Kor 5, 6–10: Ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau 
garbe patikti Viešpačiui 

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

14 P- 2 Kor 6, 1-10; Ps 97, 1-4; Mt 5, 38-42 
15 A- 2 Kor 8, 1-9; Ps 145, 2. 5-9; Mt 5, 43-48 
16 T- 2 Kor 9, 6-11; Ps 111, 1-4. 9; Mt 6, 1-6. 16-18 
17 K- 2 Kor 11, 1-11; Ps 110, 1-4. 7-8; Mt 6, 7-15 
18 P- 2 Kor 11, 18. 21-30; Ps 33, 2-7; Mt 6, 19-23 
19 Š- 2 Kor 12, 1-10; Ps 33, 8-13; Mt 6, 24-34 
20 S — XII EILINIS SEKMADIENIS. Job 38, 1. 8-11;  
     Ps 106, 23-26. 28-31; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-40 

 
 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 

 

 

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ (4, 26-34) 
 

Jėzus kalbėjo minioms: 
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris be-
ria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar 
dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant 
kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje žel-
menį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą var-
poje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautu-
vo, nes pjūtis atėjo“. 
Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti Dievo 
karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosi-
me? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas 
dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pa-
sėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, 
išleidžiančias plačias šakas, taip kad jo pavėsį gali 
susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. 
Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo žmonėms 
žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų 
jiems jis nekalbėdavo, i savo mokiniams skyrium 
viską išaiškindavo. 

MALDA Į ŠV. ANTANĄ 
 

Šventasis Antanai, Kretingos miesto  
linksmybe ir turte, garsus savo darbais ir 

stebuklais! Tau Dievo duotąja galia traukiasi 
ligos, mirtis ir piktosios dvasios,  

keliasi mirusieji, krenta priespaudos pan-
čiai, atsiranda pamesti daiktai,  
nuliūdusieji atgauna linksmybę. 

Meldžiu tave, pažvelk į mano rūpestį ir išp-
rašyk Aukščiausiojo pagalbos visuose kūno 
ir sielos reikaluose, kad dar labiau mylėčiau 
Dievą, kuriam tu taip ištikimai tarnavai, gy-
vendamas žemėje, o sulaukęs mirties, kartu 
su tavimi ir visais šventaisiais garbinčiau Jį 

danguje per amžius. Amen. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ez_17,22-24
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_92,2-3.13-14.15-16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_2_Kor_5,6-10
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas!" 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 
8.00, 10.30, 12.30 val. - Šv. Mišios Viešpaties Apreiš-
kimo Švč. M. Marijai bažnyčioje ; 
11.30 val. Špitolėje atidaroma atsiminimų foto paro-
da ,,Kaip man jaunystės neminėt...“ minit Špitolės veik-
los 30-metį.; 
13.30 val. - Kretingos miesto, vienuolyno ir  bažnyčios 
įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbi-
mo, Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo, 
Kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremo-
nija Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. 
14.00 val. - Klaipėdos brass kvinteto ir solistės Beatos 
Ignatavičiūtės koncertas iš ciklo SUSITIKIMAI SU 
KLASIKA Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai baž-
nyčioje.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
BAŽNYČIOS GALERIJOJE (prie raštinės) ELVITOS 

ŠEPUTAITĖS karpinių paroda „Nuo pradžios be pa-

baigos“                                              

,,Karpymas man – saviraiškos būdas. Mano karpinių 

tematika įvairi: nuo tradicinių liaudiškų (pav.: užuolaidė-

lių) iki savitų kūrinių, vaizduojančių dekoratyvines abst-

rakčias kompozicijas. Karpiniams pavadinimų nerašau. 

Palieku matymo ir mąstymo laisvę žvelgiantiems į mano 

karpinį“ (Elvita Š.) 

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

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių 

koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Intencijos: 

  Popiežiaus intenc.: melskimės, kas už jaunuolius, ku-

rie rengiasi Santuokos sakramentui krikščionių bendruo-

menei padedant: teauga jie meile, dosnumu, ištikimybe 

ir kantrumu; 

  Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujančius 

brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos 

dorybės bei vertybių pamatas; 

  Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
VAIKŲ CHORAS 

Vaikų choro vadovė Rasa kviečia vaikus, kurie giedojo 

chore (taip pat ir visus kurie norėtų prisijungti) vėl 

giedoti sekmadieniais 10.30 val. šv. Mišiose. Dėl 

informacijos skambinkite vadovei tel. nr. 867877869 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PRAŠOME PARAMOS ŠVENTORIUJE ESANČIŲ 

SUOLIUKŲ ATNAUJINIMUI 

Mieli parapijiečiai, šventoriuje esančių 15 vnt. suoliukų 

būklė jau prasta, susidėvėję ir nesaugūs jums prisėsti. Jų 

atnaujinimui esame dalelei lėšų gauti pateikę prašymą 

Kretingos savivaldybei. Taip pat jus ar jūsų šeimas kvie-

čiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų šiam tikslui. Aukas 

galite užnešti į parapijos raštinę. Dėkojame už Jūsų pas-

tangas. Telaimina Jus Dievas.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI 

Liepos 8 d. yra Palangos dekanato diena. Tądien yra 

organizuojamas autobusas į Žemaičių Kalvariją. 

Išvykimas 8 val. nuo Kultūros centro stovėjimo 

aikštelės. Kelionės kaina - 5 €. Registracija parapijos 

raštinėje. 

 

 

Šv. Antanas Paduvietis Kunigas ir 
 Bažnyčios mokytojas 

 
Birželio 13 d. mi-
nime vieną popu-
liariausių ir la-
biausiai gerbiamų 
šventųjų  –  šv. 
Antaną  Paduvietį, 
Bažnyčios moky-
toją, misionierių, 
garsų pamoksli-
ninką. 
Tai didis stebukla-
darys, kurio pa-
galbos meldžiama 
bet kuria proga. 
Nuo seno dauge-
lyje kraštų krei-
piamasi į šv. An-
taną prašant užta-
rimo, kad atsirastų 
dingę ar pamesti 
daiktai. Aukas, 
kurias žmonės 
sunešdavo, jis išdalindavo vargšams, todėl šios aukos vadi-
namos šv. Antano duona. 
Gimė 1195 m. Lisabonoje, turtingoje šeimoje, būdamas 15 
metų įstojo į šv. Augustino vienuolyną, ten gavo gerą išsi-
lavinimą. Vėliau tapo elgetaujančiu pranciškonu, nes norė-
jo skelbti Evangeliją musulmonams Maroke. Tačiau liga jį 
privertė pasilikti Italijoje. Buvo susitikęs ir bendravo su šv. 
Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu ir ištikimu sekėju. 
Tarp pačių pranciškonų ir šv. Antano šventės liturgijo-
je,  šv. Antanas minimas kaip ypatingas mokytojas ir pa-
mokslininkas. Jis buvo pirmasis pranciškonų ordino moky-
tojas, gavęs ypatingą šv. Pranciškaus palaiminimą ir pritari-
mą mokyti brolius pranciškonus. Jis pirmasis iš savo ordino 
buvo paskirtas teologijos dėstytoju. Jis labai sėkmingai pa-
mokslavo,  atvertinėdamas  žmones ir grąžindamas juos į 
tikėjimo kelią. Taip pat labai svarbi jo kaip taikdario ir tei-
singumo ieškotojo misija. 
Bažnyčios mokytojas šv. Antanas turėjo brangią psalmių 
knygą, kurią naudojo dėstydamas. Kartą vienas pranciško-
nų novicijus pabėgo iš vienuolyno ir pasiėmė tą psalmyną. 
Antanas ėmė karštai melstis, ir susigėdęs novicijus grąžino 
knygą bei buvo priimtas atgal į vienuolyną. Tuoj po Antano 
mirties tikintieji patyrė, kad jo užtarimu atsirasdavo dingę 
ar pavogti daiktai, grįždavo pasimetę artimieji. 
Popiežius Grigalius IX, sužavėtas Antano Šv. Rašto išma-
nymu, Antano kanonizacijos iškilmėje 1232 m. pavadino jį 
„Testamento lobynu“. Tai paaiškina, kodėl šv. Antanas 
dažnai vaizduojamas su liepsna rankoje ar laikantis Bibliją. 
1946 m. popiežius Pijus XII oficialiai paskelbė Antaną 
Bažnyčios mokytoju. Bažnyčia nori, kad šv. Antano meilė 
Dievo žodžiui, jo maldingos pastangos suprasti jį ir pritai-
kyti ją kasdienio gyvenimo situacijose įkvėptų ir mus siekti 
tikros išminties. 
Šv. Antanas Paduvietis mirė 1231 m. Verčelyje arba Padu-
voje. 1232 m. paskelbtas šventuoju. 
1263 m. jo garbei Paduvoje virš kapo pastatyta bažnyčia, 
kurioje yra krištolinis relikvijorius, jame saugomos švento-
jo relikvijos, tarp jų ir liežuvis, šv. Antano iškalbingumo 
simbolis. 


