
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 

Mob.tel.: 8 682 67299         

Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM    

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 
Parapijos raštinės darbo laikas:  
II-V- 9:00 - 13:00 ir 15:00 - 18:00;  VI-VII - 9:00 - 14:00 
 

banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo M. Marijai parapija, 
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas 
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas, 
į. k. 191153971 sąsk. nr. LT 044010041800032317, Luminor bankas 
 

Laikraštėlį galite skaityti apsilankę parapijos internetinėje svetainėje. 
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė 

Iš Apaštalų darbų  (Apd 10, 34. 37–43) 
 

    Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, prade-

dant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip 

Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir 

gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. 

    Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužu-

dė, pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasi-

rodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent 

mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. 

    Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir 

mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu 

nuodėmių atleidimą“. 

KELYJE 
2022-04-17 

NR.1190 VELYKŲ SEKMADIENIS 

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 para-
pijos įm. kodas – 190769729. Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provin-
cijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas, įm. kodas -  191153971             

Prašymas gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus 

prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos 

(EDS). Prašymus galima pateikti iki 2022 m. gegužės 2 dienos.  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

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

tintų įvairių ir tradicinių žvakių.  

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.  

Jam šlovė ir galybė per amžių amžius! 

Mylimi broliai ir seserys,  

sveikiname Jus su mūsų  

Viešpaties Jėzaus Kristaus  

pergalės prieš mirtį švente! Prisikėlusio  

Jėzaus šviesa teišsklaido dvasios tamsą 

mūsų gyvenimuose. Jėzaus artumo paguo-

da ir džiaugsmas telydi mus kasdienybėje. 
 

18 P — Apd 2, 14. 22-32; Ps 15, 1-2. 5. 7-11; Mt 28, 8-15 

19 A — Apd 2, 36-42; Ps 32, 4-5. 18-20. 22; Jn 20, 11-18 

20 T — Apd 3, 1-10; Ps 104, 1-4. 6-9; Lk 24, 13-35 

21 K — Apd 3, 11-26; Ps 8, 2. 5-9; Lk 24, 35-48 

22 P — Apd 4, 1-12; Ps 117, 1-2. 4. 22. 24-27; Jn 21, 1-14 

23 Š — Apd 4, 13-21; Ps 117, 1. 14-16. 18-21; Mk 16, 9-15 

24 S — II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis) 

Apd 5, 12-16; Ps 117, 2-4. 22-24. 25-27a; Apr 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jn 20, 19-31 

mailto:br.juozapas@gmail.com


Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1–2. 16–17. 22–23) 

P. – Šią dieną laimingą Viešpats padarė, Džiūgaukim, kelkim linksmybes! 

A r b a: Aleliuja, aleliuja, aleliuja. 
 

Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, 

jis maloningas per amžius. 

Tegu Izraelis kartoja: 

 „Jis maloningas per amžius!“ – P. 

 Dievo ranka parodė savo galybę! 

 Dievas dešinę savo pakėlė! 

 Aš nemirsiu: gyvensiu 

 ir skelbsiu Viešpaties darbus. – P. 

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, 

pačiu kertiniu pasidarė. 

Taip Dievo nulemta, 

ir mūsų akims tai nuostabą kelią. – P. 
 

Iš apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams  (Kol 3, 1–4) 

    Broliai! 

    Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo deši-

nėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gy-

venimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet 

su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. 

Sekvencija 

Velykų aukai didingai 

teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. 

Atpirko avis Avinėlis: 

Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. 

Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – 

Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. 

Pasakyk mums, Marija, 

Ką esi mačius kelyje? – 

Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, 

Ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo: 

Angelus, liudyt nužengusius, 

Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. 

Mano viltis, Kristus, prisikėlė, 

Jis eis pirma jūsų į Galilėją. – 

Žinome Kristų tikrai prisikėlus: 

Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Plg. 1 Kor 5, 7–8) 

P. Aleliuja. – Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas.  

Tad švęskime šventes su Viešpačiu. – P. Aleliuja. 

Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! 

Evangelija pagal Joną  (Jn 20, 1–9) 
 

    Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas 

kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą 

ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes 

nežinome, kur jį padėjo“. 

    Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas 

mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas 

drobules, tačiau į vidų nėjo. 

    Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas 

drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet suvy-

niotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis 

pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš nu-

mirusių. 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

Dėkojame visiems, kurie padėjo auka, malda ar darbu pasi-
ruošti  šv. Velykų šventei.  Teatlygina Jums Dievas! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Balandžio 24 d. vyks tėvų, kurių vaikai ruošiasi  Atgailos ir I Komunijos sakra-
mentui,  katechezė šv.Antano rūmų salėje po Votyvos šv. Mišių. Kviečiame tė-
velius sudalyvauti. 

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

vyksta antradienį - penktadienį nuo 16:00 iki 17:30 val. ir šeštadieniais nuo 
11:00 iki 17:30 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popie-
žiaus intencija: melskimės už sveikatos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus 
žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinka-
mai remtų jų pastangas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į MEDJUGORJĘ 2022.05.27-06.07. Dėl išsamesnės 
informacijos kreiptis į br. Paulių Vaineikį OFM (tel.868267299) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 jungtu-

vių  datos. 

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

miausia 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 vyskupijos pus-
lapyje, ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos. 
www.telsiuvyskupija.lt. 
 

http://www.telsiuvyskupija.lt/

