
XII EILINIS SEKMADIENIS 

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 
 

banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo  

M. Marijai parapija, 

įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330,  

Luminor bankas 
 

Parapijos raštinės darbo laikas darbo dienomis:  

9:00 - 13:00 ir 15:00 - 18:00 

šeštadieniais ir sekmadieniais 9:00 - 14:00 
 

Laikraštėlį galite skaityti apsilankę  

parapijos interneto svetainėje. 

Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė 
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NR.1155 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

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

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

diskų bei pašventintų žvakių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 

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

21 P — Pr 12, 1-9; Ps 32, 12-13. 18-20. 22; Mt 7, 1-5 
22 A — Pr 13, 2. 5-18; Ps 14, 2-5; Mt 7, 6. 12-14 
23 T — Pr 15, 1-12.17-18; Ps 14, 2-5; Mt 7, 15-20 
24 K — ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. 

Iz 49, 1-6; Ps 138, 1-3. 13-15; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66. 
80 

25 P — Pr 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 127, 1-5; Mt 8, 1-4 
26 Š — Pr 18, 1-15; Lk 1 ,47-50. 53-55; Mt 8, 5-17 
28 S — XIII EILINIS SEKMADIENIS. Išm 1, 13-15; 2, 23-25;  
    Ps 29, 2. 4-6. 11-13; 

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 

P.  Aleliuja. – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe, 
 ir Dievas aplankė savo tautą. – P. Aleliuja. 

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ (Mk 4, 35–40) 
 

    Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: „Irkitės į 
aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, 
kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos 
valtys. 
    Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lie-
tis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties 
gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį, 
šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūva-
me?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: 
„Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasi-
darė visiškai ramu. 
    O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums 
dar tebestinga tikėjimo?“ Juos pagavo didelė bai-
mė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toksai? Net 
vėjas ir ežeras jo klauso!“ 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Job 38, 1. 8–11: Nuo čia tegu lūš tavo bangos įžūlios 
Ps 107, 23–24. 25–26. 28–29. 30–31. P.:  
Dėkokite Viešpačiui: jis maloningas per amžius. 
2 Kor 5, 14–17: Štai atsirado nauja 

Šiandien iš Viešpaties lūpų girdime ir padrąsinimą, ir 
priekaištą. Po dienos darbų Jėzus su mokiniais sėdo į 
valtį, kad kitame ežero krante bent šiek tiek pailsėtų. 
Sėdėdamas valties gale Jėzus užmigo. Tuo tarpu pakilo 
didžiulė vėtra. Genezareto ežeras, dėl savo didumo kar-
tais vadinamas jūra, susidrumstė. Kilo didžiulės → 

mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Job_38,1.8-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_107,23-24.25-26.28-29.30-31
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_2_Kor_5,14-17


,,Dievas — savo tautos tikroji stiprybė, savo Pateptajam — išganinga tvirtovė!" 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Viešpatie, aš suprantu, kad man tenka pakentėti už savo 
kaltes, suprantu ir tai, kad kartais gydai mane kaip gėli-
ninkas, kuris prižiūri savo gėlyną ir pašalina nereikalin-
gus ūglius, bet nenustoju tikėjęs, kad trokšti man laimės 
ir neleisi mano valtelei sudužti bangose. Apmąstydami 
savo gyvenimo kelius ir klystkelius, prisiminkime Seno-
jo Testamento Juozapo istoriją. Broliai jį pardavė egip-
tiečiams. Koks smūgis jaunuoliui buvo patekti į vergiją! 
Kur tikėtis pagalbos? Broliai pardavė, svetimieji jį laikė 
tik preke, su kuria galima elgtis kaip su daiktu. Bet vė-
liau pamatome, kaip buvo reikalinga, kad šis jaunas vy-
ras taptų žymiausiu Egipto asmeniu. Susitikęs su broliais 
Egipte, Juozapas jiems kalbėjo: „Aš esu jūsų brolis Juo-
zapas, kurį pardavėte į Egiptą <…>. O dabar nesikankin-
kite, nepriekaištaukite sau, kad į čionai mane pardavėte. 
<…> ne jūs mane čia atvedėte, bet Dievas, – jis padarė 
mane <...> Egipto krašto valdovu” (Pr 45, 4–8). Aiškinda-
mas blogio problemą šv. Augustinas pasitelkia palygini-
mą apie gražų kilimą. Žiūrėdami į išvirkščiąją kilimo 
pusę, nematome jo grožio, o vien margą įvairių siūlų ir 
spalvų maišalynę. Tik atvertę kilimą gerąja puse, pama-
tome visą jo grožį. Toks yra mūsų gyvenimas: matome 
tik blogąją jo dalį. Tačiau tikėkime, kad Didysis Audė-
jas, užbaigęs savo darbą, atskleis mums visą jo grožį. 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

ŠV. ALOYZO DIENA 

Ją minėsime šį sekmadienį, birželio 21 d. sumos šv. 

Mišių metu, o po jų bažnyčioje vargonininkės Lauros 

Gedgaudaitės (Klaipėda) koncertas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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.  

 

 
bangos ir vanduo jau pradėjo semti valtį. Mokiniai ėmė ža-
dinti Jėzų. Atsibudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: 
„Nutilk, nusiramink!”. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiš-
kai ramu”. Tačiau šiame pasakojime girdime Jėzaus prie-
kaištą apaštalams: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebes-
tinga tikėjimo?!” Laivelis, apie kurį mums pasakoja evange-
listas Morkus, primena Bažnyčią, kurią dažnai vadiname 
Petro laivu. Ji, kaip ta apaštalų valtis, išplaukė į atvirą jūrą. 
Petro vadovaujamai nepatyrusiai šio laivo įgulai buvo lemta 
išplaukti į labai neramius vandenis. Nuo pirmųjų šios kelio-
nės dienų vėtros ir audros blaškė laivą; atrodė, kad šėlstantis 
vanduo tuoj nugramzdins laivą ir visą įgulą. Bet pirmieji šio 
laivo keleiviai nepabūgo. Į jų sąmonę buvo giliai įaugę Kris-
taus žodžiai: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pa-
saulio pabaigos” (Mt 28, 20). Kad ir kokių išmėginimų patiria 
Petro laivas, jis vis tiek plaukia. Mūsų dienomis žmonės, 
nusivylę savo pastangomis sukurti tobulesnę visuomenę, vis 
dažniau žvalgosi į audrų išmėgintą Petro laivą. Kodėl Vieš-
pats savo Bažnyčiai leido patirti tokių skaudžių išgyvenimų, 
ypač pirmaisiais amžiais? Ištisus 300 metų liejosi krikščionių 
kraujas, ir vėliau jos neapleido sunkumai. XI a. Bažnyčią 
tarsi kardu perkerta didžioji Rytų schizma. Šešioliktame – 
vėl naujas skaudus skilimas. Skaudi Bažnyčiai buvo ir mūsų 
laikų didžioji pasaulio šmėkla – komunizmas. Po geležine 
uždanga atsidūrusios šalys pajuto itin aštrius ateistinio reži-
mo letenos nagus. Ištikimi Bažnyčios vaikai buvo laikomi 
antrarūšiais žmonėmis, tremiami ne tiktai eiliniai tikintieji, 
bet ir vyskupai, kunigai. Prisiminkime sunkiausius savo ša-
lies metus, kai visoje Lietuvos teritorijoje tebuvo vienas vys-
kupas, o vienintelėje kunigų seminarijoje mokėsi tik 25 klie-
rikai. Ir kiekvieno iš mūsų asmeninį gyvenimą galima paly-
ginti su kelione mažu laiveliu. Koks menkas žmogus, prik-
lausomas nuo įvairių aplinkybių! Kaip dažnai mums atrodo, 
kad išmušė paskutinė gyvenimo valanda. Sunkiomis akimir-
komis nepagalvojame, kad tolesnėje mūsų istorijoje jos gali 
būti pačios reikšmingiausios. Viešpats Jėzus labai įsakmiai 
ragina pasitikėti Dievo Apvaizda: „Pasižiūrėkite, kaip auga 
lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė 
Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs 
kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, 
kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar 
labiau nesusirūpins jumis, mažatikiai?” (Mt 6, 28–30). Rodos, 
viskas aišku, bet kaip tik čia iškyla daugybė klausimų. Gyve-
nime matome rūkstančius Niujorko dangoraižius, cunamio 
aukas, tornadus, potvynius, žemės drebėjimus. Viešpatie, kur 
tu esi, kai siautėja žmonių žiaurumas ir gamtos stichijos? 
Kur tu buvai, Viešpatie, kai buvo šaudomi tavo išrinktosios 
tautos vaikai? Ar negirdėjai, kaip jie meldėsi už save ir savo 
vaikus? Ar negirdėjai kalenančių kulkosvaidžių, ar nematei į 
duobę verčiamų šimtų lavonų? Už ką? 
Į pasaulį žvelgdami vien proto akimis, blogio problemos 
neišspręsime. Tik įtikėjus Dievo Sūnaus įsikūnijimą, mūsų 
žvilgsnis tampa gilesnis. Ačiū tau, šventasis Jonai, už vieną 
mums itin brangų sakinį: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog 
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3, 16). Savo kan-
čia, mirtimi ir prisikėlimu Kristus parodė, kad kūno gyvybės 
praradimas nėra pats didžiausias blogis. Žvelgdami į Kris-
taus kryžių prisimename jo prisikėlimą ir įžengimą į savo 
garbę. Kristus atėjo į nuodėmės pažeistą pasaulį ne tam, kad 
apsaugotų nuo nemalonumų, bet kad išvaduotų jį iš įgimtos 
savimeilės. Įsikūnijęs Dievas mums nesako: aš jus išlaisvin-
siu iš visų kančių: daugiau nevargins jūsų nei šaltis, nei karš-
tis, nei badas, nei troškulys, tačiau jis ketina būti su mumis, 
kai mums sunku: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11, 28). → 


