
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 Pradžios knygos  (Pr 15, 5–12. 17–18) 
 

   Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, 

jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo palikuo-

nys“. Abramas tikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman. 

    Jis tarė jam: „Aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Uro, kad tau 

atiduočiau turėti šį kraštą“. 

    Abramas paklausė: „Viešpatie, mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavy-

bėn aš gaunu?“ 

    Jam Viešpats atsakė: „Paskirk man trimetę karvę, trimetę ožką, trimetį aviną, 

taipogi purplelį ir balandžiuką“. 

    Visus tuos gyvulius Abramas papjovė, perkirto perpus ir puses išdėstė vieną 

prieš kitą; paukščių tačiau nedalijo. Tuomet skerdieną užpuolė plėšrieji paukščiai, 

bet juos Abramas nuvaikė. Saulėlydžiu Abramui užėjo alpumas, jį apėmė didelė, 

klaiki baimė. 

    Nusileido saulė ir gūdžiai sutemo. Staiga atsirado rūkstanti krosnis ir liepsno-

jantis deglas, kuriuodu perėjo tarp padalytos skerdienos. Anądien Viešpats sudarė 

su Abramu štai tokią sandorą: „Aš tavo palikuonims atiduosiu šį kraštą nuo Egip-

to upės iki didžiosios upės – Eufrato“. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 26, 1. 7–9. 13–14) 

P. – Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano. 
 

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano: ko man bijotis? 

Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? – P. 

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą, 

būk man maloningas, mane išklausyki. 

Apie tave širdis man byloja: „Tu jo veido ieškoki“. 

Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. – P. 
 

 

KELYJE 
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NR.1185 II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

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

tintų įvairių žvakių.  

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI 

Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios  

raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių  

datos. 

Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pirmiau-

sia kreipkitės į parapijos (kurioje gyvenate) kleboną. Bet galima registruotis ir į mūsų 

bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams tel.868829558 (Vilma) 

Į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vysku-
pijos puslapyje, ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos. 
www.telsiuvyskupija.lt. 
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Nuo manęs savo veido neslėpki, 

savojo tarno rūsčiai šalin nevaryki. 

Tu mano pagalba – manęs neatmeski, manęs nepaliki,  

o Dieve, Gelbėtojau mano! – P. 

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. 

Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis, turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! – P. 
 

Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams (Fil 3, (17–19). 20 – 4, 1) 
 

    Broliai! 

Visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Dau-

gelis – apie juos aš ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu – elgiasi, kaip 

Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas, ir jų garbė – gėda. Jie 

temąsto apie žemės daiktus. 

Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jė-

zaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį 

kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia. 

Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, 

– tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji! 
 

Posmelis prieš Evangeliją (plg. Mt 17, 5) 

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas:  

„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ 
 

Evangelija pagal Luką (Lk 9, 28b–36) 
 

    Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido 

išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, 

kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jė-

zaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego. 

Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus. 

    Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia! Padarykime 

tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai 

besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. 

    O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ 

Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. 

    O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. 

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

GAVĖNIA: KRYŽIAUS KELIAS 

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

kelias.  

GRAUDŪS VERKSMAI giedami bus antr adienį ir  ketvir tadienį 17.40 val.  

 

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė! 

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

Prašymas gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus 

prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos 

(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.  

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

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės 
maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais bioeti-
kos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę.  

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

KNYGNEŠIO DIENA 

Kovo 16 d. 18 val. šv. Mišiose pr isiminsime knygnešius, kur ie lietuvių kalbos drau-

dimo metais platino lietuviškas knygas. 
 

 

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ!  
Kovo 19 d. 17-20 val. kviečiame visus Kretingos 
parapijiečius ir jų draugus į maldos ir giesmės, bend-
rystės misiją. Į parapiją atvyksta  broliai bei sesės iš 
Klaipėdos, įvairių Žemaitijos miestelių, Kauno, Vil-
niaus, taigi prašome dalyvauti maloniai juos sutin-
kant, šlovinant kartu su jungtinėmis šlovinimo pajė-
gomis, adoruojant, einant priimti asmeninę užtarimo 
maldą. Šiais sunkiais laikais suvienyk ir sustiprink, 
Viešpatie, mus bendrystėje! Šventėje galite dalyvauti 
ir per  Facebook, nuoroda:  https://fb.me/e/X0k4jBiD 
Programa: 
17:00 - įvadas ir liudijimai 
18:00 - šv. Mišios / kun.A.Mačius 
19:00 - Švč. Adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda. 
Šventę užbaigsime agape. 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS VYKS balandžio 1-3 d. per visas šv. Mi-

šias. Rekolekcijas ves mūsų klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM.  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

https://fb.me/e/X0k4jBiD

