
ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į 
DANGŲ (ŽOLINĖ) 

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

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

diskų bei pašventintų žvakių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 Kre-

tingos savivaldybei. Taip pat jus ar jūsų šeimas kviečiame 

aukoti ar padėti surasti rėmėjų šiam tikslui. Aukas galite 

užnešti į parapijos raštinę. Dėkojame už Jūsų pastangas. 

Telaimina Jus Dievas.  

 

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

16 P — Ts 2, 11-19; Ps 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab ir 44;  
  Mt 19, 16-22  

17 A — Ts 6, 11-24a; Ps 84, 9. 11-12. 13-14; Mt 19, 23-30  

18 T — Ts 9, 6-15; Ps 20, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 20, 1-16  

19 K — Ts 11, 29-39a; Ps 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10; Mt 22, 1-14  

20 P — Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Rut 1, 1. 3-6. 
  14b-16. 22; Ps 145, 5-10; Mt 22, 34-40  

21 Š — Šv. Pijus X, popiežius. Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17;  
  Ps 127, 1-2. 3. 4-5; Mt 23, 1-12  

22 S — XXI EILINIS SEKMADIENIS. Joz 24, 1-2a. 15-18b;  
  Ps 33, 2-3. 16-23; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69  
 

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. – Marija paimta į dangų – džiaugias 
angelų kariuomenė. – P. Aleliuja.  

 

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (Lk 1, 39–56) 
 

   Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iške-
liavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo 
namus ir pasveikino Elzbietą. 
    Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos 
įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė 
kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: 
    „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palai-
mintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ši garbė, kad 
mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos 
tik tavo sveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šok-
telėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga 
įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasaky-
ta“. O Marija prabilo: 
   „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiau-
giasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo 
nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane 
vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man 
Visagalis ir šventas yra jo vardas! Jis maloningas iš 
kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. 
    Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdi-
džios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų 
ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis ap-
dovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.→ 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Apr 11, 19a; 12, 1–6a. 10ab: Moteris, apsisiautusi 
saule, po jos kojų mėnulis 
Ps 45, 10bc. 11. 12ab. 16. P.: Tau iš dešinės karalie-
nė, padabintoji auksu Ofyro 
1 Kor 15, 20–27: Pirmasis bus Kristus, tada priklau-
santys Kristui 

mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apr_11,19;12,1-6.10
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_45,10.11.12.16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_15,20-27


,,Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis“! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ji – Moteris, keliaujanti, kupina džiaugsmo, kuris, 
susitikus Elzbietą, išsilieja apkabinimu ir giesme. 
Juk džiaugsmą, taip kaip ir ramybę ar meilę, įmano-
ma išgyventi, tik juo pasidalijant. 
Marijos paėmimas į dangų – tai mūsų bendros ke-
lionės į gyvenimą šventė. Esame skausmą patirianti, 
bet keliaujanti žmonija, sužeista, parpuolusi, bet 

nebijanti kelionės žmonija. Esame žmonės, gerai 
žinantys, ką reiškia išdavystė, tačiau nepasiduodan-
tys ir lygiai taip pat karštai mylintys ir dangų, ir že-

mę…     /Mons. Adolfas Grušas/ 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS 

Kviečiame šeimas su vaikais nuo 10 metų registruo-

tis pasirengimui Pirmajai Komunijai, kuris vyks 

2021 m. spalio – 2022 m. birželio mėn. Registracija 

vyksta iki rugsėjo 20 d. tik internetu. Jei turite 

klausimų skambinkite Vilmai 8 688 29558; 

♦♦♦♦ 

Sutvirtinimo sakramentui programą jaunuoliams: 

Jei tau 15 metų ir daugiau; 

Jei Sutvirtinimo sakramentui nori ruoštis pats, o ne 

esi verčiamas kitų; 

Jei nori iš dvasinės paauglystės žengti į subrendusio 

žmogaus tikėjimo gyvenimą; 

Jei tiki į triasmenį Dievą ir turi, ką sutvirtinti; 

Jei esi pasirengęs būti krikščionimi 24/7. 

Jei į visus šiuos iššūkius atsakei TAIP, tuomet ši 

programa skirta TAU ir mes tavęs laukiame! 

Registracija iki 2021 m. rugsėjo 20 d. 

Jei turite klausimų kreipkitės asmeniškai į kleboną 

br.Juozapą Mariją 8 687 80989 

Jei iškils pandemijos grėsmės pasirengimo sakra-

mentams programa bus kitokia ir reikalinga ypatin-

go mūsų visų susitelkimo bei motyvacijos. 

♦♦♦♦ 

Taip pat kviečiame į Suaugusiųjų įkrikščioninimo 
(katechumenato) programą, skirtą nekrikštytiems 
suaugusiesiems; o taip pat ir pakrikštytiems suaugu-
siesiems nepriėmusiems Sutvirtinimo ar Eucharisti-
jos sakramentų bei pakrikštytiems suaugusiems, 
kurie nori pagilinti savo tikėjimą. Registracija iki 
spalio 1 d. telefonu 8 688 29558 –Vilma. 
 

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

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

toriuje esančioje koplytėlėje. Vieningai junkimės 

maldai. Intencijos: 

•  Popiežiaus intenc.: meldžiamės už Bažnyčią, kad 

ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsi-

naujinti Evangelijos šviesoje.   

• Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujan-

čius brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje 

saugomos dorybės bei vertybių pamatas. 

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad 
minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų 
protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per am-
žius“. 
    Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o 
paskui sugrįžo į savo namus.  

KELIONĖ Į GYVENIMĄ 
Marija – tai tarsi aukso žiedas, kuriame susilieja laiki-
numas ir amžinybė. Ją prisiminę, mes kalbame apie 
žmogaus kūną danguje ir Dievo Kūną žemėje. Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė 
mums visiems primena kūno vertę. Dievas nešvaisto 
niekais savo stebuklų, ir žmogaus kūno, nuostabaus 
Dievo kūrinio, jau perkeisto, laukia tas pats likimas, 
kurio, kaip tikime, nusipelno žmogaus dvasia. Apašta-
las Paulius sako, kad galiausiai visuose tebus viena – 
Kristus. Jei kalbame apie žmogiškąją prigimtį, tai reiš-
kia, kad mūsų kūnas, toks trapus ir toks pažeidžiamas, 
toks brangus ir kartais skausmingas, tampantis meilės 
sakramentu ir patiriantis prievartą, kuriame jaučiame 
džiaugsmo pilnatvę ir kenčiame skausmo gilybę, pas-
kutiniąją dieną taps durimis, atvertomis bendrystei, 
šviesai, nuostabiam susitikimui. 
Marija yra mūsų sesuo, kuri pirma mūsų nuėjo tuo 
keliu. Jos likimas tapo kiekvieno mūsų likimu, apie 
kurį girdime pirmajame šios iškilmės Mišių skaitiny-
je: „Pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsi-
siautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvyli-
kos žvaigždžių vainikas“. 
Tai nuostabus Bažnyčios, žmonijos, Marijos, kiekvie-
no mūsų paveikslas. Netgi nebesvarbu, kad kol kas 
mūsų širdys tokios mažos ir gaubiamos šešėlių. Mari-
jos paėmimas į dangų atskleidžia mums mūsų visų 
bendrą pašaukimą – gyventi ir būti gyvenimo davė-
jais. Mes irgi privalome apsigaubti šviesa, liudyti gy-
venimą ir nuolat kovoti dėl jo, kovoti prieš raudonąjį 
slibiną, kuris stengiasi sunaikinti šviesą ir naikina gy-
vybės vaisius. Mums būtina turėti šviesią širdį, aplink 
save skleisti gyvenimo žinią ir niekada nepasiduoti 
nusivylimui. 
Pasaulio ateitis nėra mirtis, o gyvenimas. Evangelijoje 
sakoma, kad „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į 
Judėjos kalnyno miestą“. Ji yra moteris, skubanti į 
kelionę, nes meilė visuomet skuba, nepakenčia vėlavi-
mo. Marija keliauja, skatinama ateities, kuri joje tapo 
kūnu. Ši keliaujanti Moteris išreiškia vidinius žmo-
gaus ieškojimus, kelionę į naują pasaulį, sekant Dievo 
pėdomis ir gaivinant viltį širdyje. 
Marija – tai Moteris, keliaujanti pas kitus. Evangelijos 
puslapiuose Marija niekuomet nebūna viena, ji nie-
kuomet nesistengė pasiimti nė mažyčio gabalėlio erd-
vės vien tik sau. Ji nuolat eina pas kitus, tokiu būdu 

tapdama bendrystės kūriniu, susitikimo vieta. Marija 
keliauja iš namų į namus. Palikusi namus Nazarete ji 
keliauja pas Elzbietą, į Kanos jaunavedžių namus, Ka-

farnaumą, į aukštutinį kambarį Jeruzalėje… Atrodo, 
tarsi jos namai būtų išsiplėtę ir padidinę širdies meilę.  


