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 Iš Išėjimo knygos  (Iš 3, 1–8a. 13–15) 
 

    Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią die-
ną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Te-
nai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė pas-
tebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. 
    Jis tarė sau: „Eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio: kodėl gi erškėtis nesudega? 
Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno: 
„Moze, Moze!“ 
    Tasai atsiliepė: „Aš čia“. 
    Viešpats pasakė: „Arčiau neprieik! Nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu sto-
vi, šventa yra žemė!“ Ir tęsė: „Aš esu tavo tėvo Dievas – Abraomo Dievas, Izao-
ko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į 
Dievą. 
    O Viešpats kalbėjo: „Aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos 
skundą prieš prispaudėjus. Žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš 
egiptiečių rankų ir išvesti iš tos šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus 
upeliais plūsta“. 
    Tuomet Mozė paklausė: „Taigi, nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu: 
'Mane pas jus atsiuntė jūsų tėvų Dievas'. Bet jie mane klaus: 'O kuo jis vardu?' Ką 
aš tada jiems sakysiu?“ 
    Dievas Mozei atsakė: „Aš esu Esantysis“. Ir pridūrė: „Izraelitams taip pasakyk: 
'Mane pas jus atsiuntė Esantysis“. 
     Dievas toliau kalbėjo Mozei: „Štai taip pasakyk izraelitams: 
    'Mane pas jus atsiuntė Jahvė (Esantysis), jūsų tėvų Dievas – Abraomo Dievas, 
Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš būsiu 
vadinamas per visas kartas'“. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 102, 1–2. 3–4. 6–8. 11) 
P. – Viešpats – švelnus, maloningas. 

 

Tegu mano siela Viešpatį šlovina, 
ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą! 
Lai mano siela Viešpatį šlovina, 
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. – P. 
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NR.1186 III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

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

 21 P - 2 Kar 5, 1–15a • Ps 42, 2. 3; 43, 4. 5 • † Lk 4, 24–30  
 22 A - Dan 3, 25. 34–43 • Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9 • † Mt 18, 21–35  
 23 T - Įst 4, 1. 5–9 • Ps 147, 12–13. 15–16. 19–20 • † Mt 5, 17–19  
 24 K - Jer 7, 23–28 • Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9 • † Lk 11, 14–23  
 25 P -  VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI. Iz 7, 10–14; 8, 10 •  
  Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 11 • Žyd 10, 4–10 • † Lk 1, 26–38 
 26 Š - Oz 6, 1b–6 • Ps 51, 3–4. 18–19. 20–21ab • † Lk 18, 9–14  
 27   IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS  Joz 5, 9a. 10–12 • Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7 • 2 Kor 5, 17–21 •  
  † Lk 15, 1–3. 11–32  

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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Jis man visas kaltes dovanoja, 
gydo visas mano silpnybes. 
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę, 
gaili manęs ir puošia mane savo malone. – P. 
 

Viešpats pasaulyje vykdo teisybę, 
gina visus prispaustuosius. 
Savo sumanymus jis Mozei apreiškė, 
jo darbus didžius Izraelis regėjo. – P. 
 

Viešpats – švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. 
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, 
taip yra didis jo gailestingumas tiems,  
kurie jo šventai bijo. – P. 
 

Iš pirmojo laiško Korintiečiams (1 Kor 10, 1–6. 10–12) 
 

    Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi 
perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; visi valgė to 
paties dvasinio maisto, ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos 
lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų 
kūnai liko gulėti dykumoje. 
    Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmė-
kite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. 
    Visa tai jiems atsitiko, kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvena-
me amžių pabaigoje. Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų. 
 

Posmelis prieš Evangeliją (Mt 4, 17) 
Atsiverskite, – sako Viešpats, –nes dangaus karalystė čia pat! 

 

Evangelija pagal Luką (Lk 13, 1–9) 
 

    Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumai-
šęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: 

    „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius 
ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pra-
žūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir 
užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, 
sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“. 

   Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs fig-
medį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: 'Štai jau 
treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam 
dar žemę alina!' Anas jam sako: 'Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir 
patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi'“. 

 
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 

 
GAVĖNIA: KRYŽIAUS KELIAS 

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

kelias.  

 

 

 

Viešpatie, Tu darai viską, kad susigrąžintum kiekvieną žmogų, taip pat ir mane. Padėk atgailauti ir grįžti pas Tave! 

GRAUDŪS VERKSMAI giedami bus antr adienį ir  ketvir tadienį 17.40 

val. 

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

šias. Rekolekcijas ves mūsų klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM.  

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kviečiame visus  į kasdieninę maldą Kretingoje 
UŽ TAIKĄ Ukrainoje. Malda vyksta nuo 
12:00 val. iki 12:30 prie paminklo J.K Chodkevi-
čiui (planuojama tęsti tol kol tęsis karas) 
Iš Evangelijos pagal Luką: 
„Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus 
duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus 
atidaryta“.  

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kovo 25 d. Viešpaties Apreiškimas Švč. M. 
Marijai - mūsų bažnyčios tituliniai atlaidai. 
Tądien šv. Mišios 8:00, 12:30 ir 18:00 val. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. gavėnios proga „Nepailskime daryti gera; 
jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera 
visiems“ (Gal 6, 9–10a)  Galite paskaityti: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,495 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 su-
mokėto 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 sis-

temos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku). Prašyme įrašytini duomenys yra iš-

vardyti 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 junki-
mės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už krikščionis, susiduriančius su nau-
jais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę.  

 


