
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 

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  

Iš Įstatymo knygos (Įst 26, 4–10) 
 

    Mozė paskelbė visam Izraeliui: 

   „Klausyk Izraeli! Kai gyvensi šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda 

kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo 

rankų pintinę, kunigas ją pastatys prie Viešpaties, tavo Dievo, altoriaus. O tu 

sukalbėsi Viešpaties savo Dievo akivaizdoje, išpažinimą: 

   'Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan, gyveno tenai 

kaip ateivis su maža šeimyna ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitingą gentį. 

   Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti – užkrovė mums sunkų lažą. Mes šaukė-

mės Viešpaties, savo tėvų Dievo. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo mūsų 

vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo tvirta 

ranka ir iškeltu žastu, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atidavė 

mums šitą šalį – pienu ir medumi plūstančią žemę 

    Ir štai aš dabar atnešiau pirmavaisius žemės, kurią man atidavei, Viešpatie!' 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 90, 1–2. 10–15) 

P. – Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. 

 Žmogau, kurį Aukščiausias globoja, 

 kuris gyveni Visagalio pavėsy, 

 Viešpačiui tarki: „O mano Dieve, 

 prieglobsti mano, tvirtove, tavim aš viliuosi“. – P. 

Tau neatsitiks nieko pikto, 

prie tavo namų neprisiartins jokia nelaimė, 

nes angelams Dievas liepia 

sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. – P. 

 Nešios jie tave ant rankų, 

 kad kartais kojos į akmenį neužsigautum. 

 Angis tu mindžiosi, žalčius, slibiną, liūtą. – P. 

 

KELYJE 
2022-03-06 

NR.1184 I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalus: ,,Artuma“, ,,Tapati“, ,,Seležiečių žinios“, įvairių knygų, CD diskų bei paš-

ventintų įvairių žvakių.  

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

 7 P - Kun 19, 1–2. 11–18 • Ps 19, 8. 9. 10. 15 • † Mt 25, 31–46  

 8 A - Iz 55, 10–11 • Ps 34, 4–5. 6–7. 16–17. 18–19 • † Mt 6, 7–15  

 9 T - Jon 3, 1–10 • Ps 51, 3–4. 12–13. 18–19 • † Lk 11, 29–32  

10 K - Est C 12. 14–16, 23–25 • Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 7c–8 • † Mt 7, 7–12  

11 P - Ez 18, 21–28 • Ps 130, 1–2. 3–4ab. 4c–6. 7–8 • † Mt 5, 20–26  
12 Š - Įst 26, 16–19 • Ps 119, 1–2. 4–5. 7–8 • † Mt 5, 43–48  
13   II GAVĖNIOS SEKMADIENIS  Pr 15, 5–12. 17–18 • Ps 27, 1. 7–8. 9. 13–14 •    
  Fil 3, 17 – 4, 1 • † Lk 9, 28b–36  

Sveikiname naujai paskirtą  

Kretingos parapijos kleboną  

brolį Paulių Saulių Bytautą OFM.  

Melskime jam stiprybės, kantrybės, 

meilės, supratingumo šiame  

atsakingame tarnystės kelyje. 
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 „Kad glaudžias žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju, 

aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. 

Kai jis manęs šauksis, aš jį išklausysiu, 

sielvarte su juo drauge būsiu, 

išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu.“ – P. 
 

Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams (Rom 10, 8–13) 
 

    Broliai! Ką sako Raštas? – „Arti tavęs žodis: jis tavo burnoje ir tavo širdyje“, – tai 

reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi 

tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas 

veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą. Raštas juk sako: „Kiekvienas, kuris 

jį tiki, neliks sugėdintas“. 

    Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų Viešpats, turtingas visiems, ku-

rie jo šaukiasi: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“. 
 

Posmelis prieš Evangeliją (Mt 4, 4b) 

Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. 
 

Evangelija pagal Luką (Lk 4, 1–13) 
 

    Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dyku-

mą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas 

ir, joms pasibaigus, buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, 

liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne 

viena duona!“ 

   Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio kara-

lystes ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią ir didingumą; jos man atiduotos, ir 

kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus 

tavo“. 

    O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetar-

nauk!“ 

    Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Die-

vo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps savo angelams sergėti tave ir 

dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį“. 

 Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“ 

    Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko. 

„Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ 

GAVĖNIA:  
„Brangūs broliai ir seserys,  Gavėnia yra palankus asmeninio ir bendruomeninio atsi-

naujinimo metas, vedantis mus į mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus Velykas. 

2022 m. gavėnios kelionėje mums bus naudinga apmąstyti šventojo Pauliaus ragini-

mą galatams: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! 

Tad, kol turime laiko (kairós), darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a)“, – kreipiasi į 

Bažnyčią popiežius Pranciškus savo Žinioje, Pelenų trečiadienį, prasidedančios Ga-

vėnios proga.  

Taip pat vykstant kariniams veiksmams Ukrainoje, kviečiame visus tikinčiuosius 
jungtis į maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą šioje šalyje. Vienydamiesi su popie-
žiumi Pranciškumi,  kviečiame ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. Melskime, 
kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų 
netrukdomi gyventi taikoje. (Lietuvos vyskupai) 

 

KRYŽIAUS KELIAS 

Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį 17:00 val. apmąstomas Kryžiaus 

kelias.  

GRAUDŪS VERKSMAI mūsų bažnyčioje bus giedami antradieniais ir  ketvir ta-
dieniais 17.40 val. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KOVO 11 D. minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šv. Mišios 12:30 val. 

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

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junki-

mės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais 

bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
DĖL 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapiją 1,2 % savo 
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir 
paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį sumokė-
to GPM skirti parapijai. 
Mūsų rekvizitai: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. ko-
das – 190769729.                 

Prašymas gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus 

prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės siste-

mos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku). Prašyme įrašytini duomenys yra išvardyti 

FR0512 formos 05 versijoje. 

Prašymus galima pateikti iki einamojo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) 

gegužės 1 d., pageidaujant paskirti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. gautų pajamų, 

- laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 2 dienos.  

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

AČIŪ! Kretingos parapijos bažnyčioje vasario 27 d. surinkta 3620 €. Ukrainos žmo-

nėms. Jūsų paaukotos lėšos bus perduotos Caritas organizacijai, turinčiai platų pa-

galbos tinklą visoje šalies teritorijoje, ir tikslingai panaudotos, atliepiant į pačius aktua-

liausius Ukrainoje likusių žmonių poreikius.  


