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 Iš Jozuės knygos (Joz 5, 9a. 10–12) 
 

   Viešpats kalbėjo Jozuei: „Šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą“. 

   Izraelitai stovyklavo Gilgale. Į mėnesio keturioliktosios dienos vakarą Jericho 

lygumoje jie šventė Paschą (Velykas). Dieną po Paschos jie valgė to krašto der-

liaus neraugintą duoną ir spirgintus grūdus. 

   Tą dieną nustojo kristi mana, ir nuo tada izraelitai jos nebegavo. Jie mito iš der-

liaus, kurį tais metais išaugino Kanaano žemė. 
 

    Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–7) 

P. – Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. 
 

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, 

mano burna šlovins jį nuolat. 

Tuo mano siela didžiuojas. 

Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P. 
 

 Su manimi visi šlovinkit Dievą, 

 aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas. 

 Viešpaties ieškau, jis atsiliepia 

 ir išvaduoja mane iš baisybių. – P. 
 

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas, 

nebeteks rausti iš gėdos. 

Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo, 

iš visų bėdų išvadavo. – P. 
 

Iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams (2 Kor 5, 17–21) 
 

    Broliai! 

    Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado 

nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė 

mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones,  
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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. 

mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Iz_65,17-21
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_30,2.4.5-6.11-12.13
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_4,43-54
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ez_47,1-9.12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_46,2-3.5-6.8-9
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_5,1-16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Iz_49,8-15
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_145,8-9.13-14.17-18
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_5,17-30
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_I%C5%A1_32,7-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_106,19-20.21-22.23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_5,31-47
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_I%C5%A1m_2,1.12-22
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_34,17-18.19-20.21.23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_7,1-2.10.25-30
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jer_11,18-20
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_7,2-3.9-10.11-12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_7,40-53
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Iz_43,16-21
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ez_37,12-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_126,1-2.2-3.4-5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_126,1-2.2-3.4-5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Fil_3,8-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Rom_8,8-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_8,1-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_11,1-45
http://www.telsiuvyskupija.lt/


nebeįskaito jiems nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vie-

toje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. 

   Kristaus vardu mes maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ Tą, kuris nepažino nuo-

dėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu. 
 

 

Posmelis prieš Evangeliją (Lk 15, 18) 

Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir tau“. 
 

 

Evangelija pagal Luką (Lk 15, 1–3. 11–32) 
 

 

    Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O 

fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su 

jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: 

 „Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve, atiduok man 

priklausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, pasiė-

męs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. 

    Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo 

pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė kiaulių ganyti. Jis 

geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduo-

davo. 

    Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia 

mirštu iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau. 

Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis pasiryžo ir iške-

liavo pas tėvą. 

    Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pa-

bučiavo. O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis ta-

vo sūnumi'... 

    Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. 

Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjau-

kite! Puotaukime, linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo 

pražuvęs ir atsirado'. Ir jie pradėjo linksmintis. 

   Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie so-

dybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas 

jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė 

jo sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vi-

dun. O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo ne-

peržengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet 

vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant 

jam papjovei peniukšlį'. 

  Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet 

reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs 

ir atsirado!'“ 

Puotaukime, linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado! 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

GAVĖNIA: KRYŽIAUS KELIAS 

Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį 17:00 val. apmąstomas Kry-

žiaus kelias.  

GRAUDŪS VERKSMAI giedami bus antr adienį ir  ketvir tadienį 17.40 

val. 

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

Mišias. 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 Chodkevičiui (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“.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. gavėnios proga „Nepailskime daryti ge-
ra; 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 palai-
kymo ir paramos, 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. gau-

tų 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 jun-
kimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už krikščionis, susiduriančius su 
naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie bro-
lybę ir socialinę draugystę FRATELLI TUTTI. Ieškokite katalikų knygynuose. 


