Kovo 6 d. 10:30 val.
šv. Mišias aukos naujai paskirtas Kretingos parapijos klebonas brolis Paulius
Saulius Bytautas OFM.
Melskime jam stiprybės, kantrybės,
meilės, supratingumo šiame atsakinga-

KELYJE
VIII EILINIS SEKMADIENIS

me tarnystės kelyje.

LITURGINIAI SKAITINIAI
28 P - 1 Pt 1, 3–9 • Ps 111, 1–2. 5–6. 9–10c • † Mk 10, 17–27
1 A - 1 Pt 1, 10–16 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4 • † Mk 10, 28–31
2 T - PELENŲ TREČIADIENIS (PELENĖ). Jl 2, 12–18 • Ps 51, 3–4. 5–6a. 12–13. 14. 17 •
2 Kor 5, 20 – 6, 2 • † Mt 6, 1–6. 16–18
3 K - Įst 30, 15–20 • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Lk 9, 22–25
4 P - ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS. Kun 19, 1–2. 17–19a • Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab.
5 • Fil 3, 8–14 • † Jn 15, 9–17
5 Š - Iz 58, 9b–14 • Ps 86, 1–2. 3–4. 6 • † Lk 5, 27–32
6 I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Įst 26, 4–10 • Ps 91, 1–2. 10–11. 12–13. 14–15 •
Rom 10, 8–13 • † Lk 4, 1–13

TARNAUJANTYS BROLIAI:
Parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM
Mob.tel.: 8 682 60227; El. p.: sauliusbytautas@yahoo.com
Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM
Mob.tel.: 8 698 44769
Parapijos vik. Rolandas Taučius OFM
Mob.tel.: 8 682 40025
Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM
Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM
Mob.tel.: 8 682 67299
Mob.tel.: 8 698 35096

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:
II-V- 9:00 - 13:00 ir 15:00 - 18:00; VI-VII - 9:00 - 14:00
Laikraštėlį galite skaityti apsilankę parapijos internetinėje svetainėje.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda
Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.
Amen.
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„Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?!“

Iš Siracido knygos (Sir 27, 4–7 (5–8))
Kaip, leidžiant per sieta atsiskiria dulkės,
taip betiriant žmogų, iškyla jo ydos.
Kaip puodžiaus žiedybą patikrina krosnis,
taip žmogų pažinsi, jo šneką išgirdęs.
Kokios rūšies medis, tokie ir jo vaisiai,
iš to, kaip kas kalba, jo vertę suprasi.
Nė vieno negirk, kol nesi jo išklausęs,
nes žmogų ištirsi, mintis jo išgirdęs.
Atliepiamoji psalmė (Ps 91, 2–3. 13–16)

P. Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint,
skambint tavo garbei, Aukščiausiasis,
skelbti naktimis ir rytmečiui brėkštant,
tavo gailestingumą ir ištikimybę. – P.
Teisuolis klestės sau kaip palmė,
kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas,
žydės jisai prieangiuos Dievo. – P.
Jisai vaisių duos ir senatvėje,
žaliuos, bus sultingas.
Visiems jisai skelbs: „Koks Viešpats teisingas!“
Jis priebėga mūsų, jame tu nerasi kaltybės. – P.
Iš pirmojo laiško Korintiečiams (1 Kor 15, 54–58)
Broliai! Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis: Pergalė sunaikino mirtį! Kurgi,
mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris
duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.
Posmelis prieš Evangeliją (Fil 2, 15–16)
P. Aleliuja. – Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje.
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (Lk 6, 39–45)
Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į
duobę?!

Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus
kaip mokytojas.
Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Ir kaip gali sakyti broliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats nematydamas savo akyje
rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio
akies išimti krislelį.
Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl – netikusio, kuris megztų
gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o
nuo erškėčio neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o
blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
GAVĖNIA
Kovo 2 d.—Pelenų trečiadieniu, prasidės Gavėnia, kur i mus veda į Velykų iškilmę. Apmąstome ir ruošiamės džiugiai švęsti didįjį mūsų išganymo ir naujo gyvenimo
su Kristumi slėpinį. Šį naująjį gyvenimą kiekvienas esame gavę krikšto akimirką.
Nieks savo jėgomis negali sau pelnyti amžinybės. Tik Dievo Gailestingumas, kuris
naikina pasaulio nuodėmę, gali ją mums suteikti. Gavėnios metas yra puiki proga iš
naujo pripažinti savo silpnumą, nuoširdžiai įvertinti savo gyvenimą ir priėmus Susitaikinimo Sakramento malonę drąsiai žengti link Kristaus.
Šv. Mišias švęsime 8 ir 18 val.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KRYŽIAUS KELIAS
Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį 17:00 val. apmąstomas Kryžiaus
kelias.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KVIETIMAS MELSTI TAIKOS
Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo
veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir
tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių
ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, «reikia pabrėžti
„būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į
jėgos teisę, o ne į teisės jėgą“» (enciklika Fratelli tutti, 174).
Prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, kviečiame visus tikinčiuosius jungtis į maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą šioje šalyje. Vienydamiesi su
popiežiumi Pranciškumi, kuris ateinantį Pelenų trečiadienį paskelbė Pasninko už taiką
diena, kviečiame ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. Sekmadienį, vasario 27 d.,
visi drauge burkimės į maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos
grupėse ir šeimose. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir
Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje. (Lietuvos vyskupai)

