
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 5, 12–16) 
 

    Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji vie-

ningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. 

Žmonės juos labai gerbė. 

    Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių Viešpatį. Žmonės net į gatves neš-

davo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad, Petrui praeinant pro šalį, 

bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių 

keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi 

jie būdavo pagydomi. 

KELYJE 
2022-04-24 

NR.1191 
 II VELYKŲ SEKMADIENIS —

ATVELYKIS 

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.  

25 P — Šv. Morkus, evangelistas 1 Pt 5, 5b–14 • Ps 89, 2–3. 6–7. 16–17a • † Mk 16, 15–20 
26 A — Apd 4, 32–37 • Ps 93, 1ab. 1c–2. 5 • † Jn 3, 7b–15  
27 T — Apd 5, 17–26 • Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 • † Jn 3, 16–21  
28 K — Apd 5, 27–33 • Ps 34, 2. 9. 17–18. 19– 20 • † Jn 3, 31–36  
29 P — Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja 
             1 Jn 1, 5 – 2, 2 • Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a • † Mt 11, 25–30 

30 Š — Apd 6, 1–7 • Ps 33, 1–2. 4–5. 18–19 • † Jn 6, 16–21  

1 S — III VELYKŲ SEKMADIENIS  Apd 5, 27b–32. 40b–41 • Ps 30, 2. 4. 5–6. 11. 12a. 13b •  
  Apr 5, 11–14 • † Jn 21, 1–19 

 „Tu įtikėjai Tomai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 
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 Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 2–4. 22–24. 25–27a) 
P. – Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, Jis maloningas per amžius. 

A r b a: Aleliuja. 

Tegu Izraelis kartoja: „Jis maloningas per amžius!“ 

Tegu Aarono ainiai kartoja: „Jis maloningas per amžius! 

“Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako: 

„Jis maloningas per amžius!“ – P. 

  Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. 

  Taip Dievo nulemta, ir mūsų akims tai nuostabą kelia. 

  Šią dieną laimingą Viešpats padarė, 

  Džiūgaukim, kelkim linksmybes! – P. 

Išgelbėk mane, Viešpatie mano, suteiki man, Viešpatie, sėkmę. 

Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu! 

Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto. 

Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P. 
 

Iš Apreiškimo knygos (Apr 1, 9–11a. 12–13. 17–19) 
 

    Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės ir kantrybės bendrininkas Jėzuje, buvau 

saloje, vardu Patmas, dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš turėjau dvasios pagavą 

Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, bylojantį: „Ką 

matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms bažnyčioms Azijoje“. 

    Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs išvydau 

septynis aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje – panašų į Žmogaus Sūnų, apsivilkusį 

ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta. 

    Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų, tarsi negyvas. Bet jis palietė mane savo dešine ir 

prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis, ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet 

štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užra-

šyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti“. 
 

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 20, 29) 

P. Aleliuja. – Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei, – sako Viešpats. 

                  – Palaiminti, kurie tiki nematę! – P. Aleliuja. 
 

Evangelija pagal Joną (Jn 20, 19–31) 
 

    Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų bai-

mės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasa-

kęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai 

pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems 

jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. 

    Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atė-

jęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ 

Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ! 

   O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu pirš-

to į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“. 

    Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, 

durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui 

kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk 

mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats 

ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: 

 „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 

  Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti 

šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo 

Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

Šiandien, balandžio 24 d. vyks tėvų, kurių vaikai ruošiasi  Atgailos ir I Komu-
nijos sakramentui,  katechezė šv.Antano rūmų salėje po Votyvos šv. Mišių. 
Kviečiame tėvelius dalyvauti. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Koncertas su istoriniais bažnyčios vargonais 2022 m. balandžio 27 d. 19 val. 
mūsų bažnyčioje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Gegužės 1 d. – Motinos diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas bus auko-
jamos 8.00, 10.30, 12.30 val.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
GEGUŽINĖS PAMALDOS. Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litani-
ją gegužės mėnesį, iškart po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. Popiežiaus 
intencija: melskimės už sveikatos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmo-
nes, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai 
remtų jų pastangas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 
puslapyje, ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos. 
www.telsiuvyskupija.lt. 
 

 

http://www.telsiuvyskupija.lt/

