♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
STOVYKLA
Parapija kviečia vaikus nuo 10 iki 14 metų (4-7 klasių mokinius) į vasaros stovyklą
„Viešpatie, padaryk mane savo ramybės pasiuntiniu“.
Stovykla vyks Pakutuvėnuose nuo 2022-06-26 iki 2022-07-03 dienos.
Stovyklos kaina – 200,00 Eur.
Norintys užsiregistruoti atsiųskite vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo kontaktinius duomenis elektroniniu paštu parapijostovykla@gmail.com iki 2022-06-12 d.
Vietų skaičius ribotas.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalus: ,,Artuma“, ,,Tapati“, ,,Seleziečių žinios“, įvairių knygų, CD diskų bei pašventintų įvairių žvakių.

KELYJE
VI VELYKŲ SEKMADIENIS

2022-05-22
NR.1195

Iš Apaštalų darbų (Apd 15, 1–2. 22–29)
23 P — Apd 16, 11–15 • Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b • † Jn 15, 26 – 16, 4a
24 A — Apd 16, 22–34 • Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 7c–8 • † Jn 16, 5–11
25 T — Apd 17, 15. 22 – 18, 1 • Ps 148, 1–2. 11–12. 13–14 • † Jn 16, 12–15
26 K — Šv. Pilypas Neris, kunigas. Apd 18, 1–8 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4 • † Jn 16, 16–20
27 P — Apd 18, 9–18 • Ps 47, 2–3. 4–5. 6–7 • † Jn 16, 20–23a
28 Š — Apd 18, 23–28 • Ps 47, 2–3. 8–9. 10 • † Jn 16, 23b–28
29 S — KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) Apd 1, 1–11 • Ps 47, 2–3. 6–7. 8–
9 • Žyd 9, 24–28; 10, 19–23 arba Ef 1, 17–23 • † Lk 24, 46–53

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 Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nesutarimų ir didelių ginčų tarp jų ir Pauliaus bei
Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčo į
Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius.
Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bendrija nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savo tarpo
išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas,
kurie buvo vadovaujantys brolių tarpe. Jiems įteikė tokį raštą:
„Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys,
mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę,
nusprendėme pasiųsti pas jus išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų Viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir
Silą, kurie jums tą patį praneš gyvu žodžiu. Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga
neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo,
pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite
sveiki!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 66, 2–3. 5. 6)
P. O Dieve, tave tegarbina tautos, – tešlovina visos tautelės!
Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. – P.
Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. – P.
O Dieve, tave garbina tautos,
tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. – P.

„Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs!“

Iš Apreiškimo knygos (Apr 21, 10–14. 22–23)
Ir nunešė mane dvasios jėga ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventąjį miestą,
Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Ji apjuosta dideliu, aukštu mūru su
dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai. Nuo
saulėtekio pusės treji vartai, nuo žiemių treji vartai, nuo pietų treji vartai ir nuo saulėlydžio
treji vartai. Miesto mūrai turi dvylika pamatų, ant kurių užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų
vardai.
Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė
ir jo žiburys yra Avinėlis.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 23)
P. Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano
Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. P. Aleliuja.

Evangelija pagal Joną (Jn 14, 23–29)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir
apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet
Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl
grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už
mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę“.

Mokiniai trejus metus, palikę artimuosius, savo namus, darbą, sekė paskui Kristų. Per tą
laiką jie pamilo Jėzų, prisirišo prie Jo, įtikėjo, jog Jis lauktasis Mesijas, Izraelio Gelbėtojas.
Tačiau Jėzus aiškiai žino, kas Jo laukia, todėl nori tam paruošti mokinius. Pereitą sekmadienį
skaitėme atsisveikinimo kalbos pradžią, kur Jėzus aiškiai pasakė: „Vaikeliai, aš jau nebeilgai
būsiu su jumis.“(Jn 13, 33a).
Ne sunku įsivaizduoti, kokią sumaištį patyrė mokiniai. Ką tik girdėjome ištrauką iš keturioliktojo skyriaus, kuris prasidėjo Jėzaus raminančiais žodžiais: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys!
Tikėkite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių (...). Einu jums vietos
paruošti“ (Jn 14, 1). Daug raminančių ir paguodžiančių žodžių skaitome šiame skyriuje. Šiandien perskaitėm pabaigą. Pirmiausia Jėzus kalba apie meilę. Jis keletą kartų kartoja: „Jei kas
mane myli, laikysis mano įsakymų, mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės: mes pas jį ateisime
ir apsigyvensime“(Jn 14, 23). Mylėti Jėzų, vadinasi laikytis Jo įsakymų, kitaip tariant nepakanka mylėti protu, studijuoti Evangeliją, gilintis į Šventąjį Raštą, bet svarbiausia paklusti Jėzaus
įsakymams ir jais vadovautis gyvenime. Pirmajame apaštalo Jono laiške yra pasakyta:
„Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“(1 Jn 3, 18). Toliau siekdamas
paguosti sutrikusius mokinius, Jėzus pažadą savo vieton atsiųsti kitą Globėją, „kurį mano vardu Tėvas atsiųs, - jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“(Jn 14, 26).
Tas Globėjas – tai Jėzaus Dvasia, tai dovana, kurią Jis paliko Jį mylintiems, Juo sekantiems,
Juo pasitikintiems. Apaštalas Paulius pirmajame laiške korintiečiams klausia: ,,Argi nežinote,

kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?“(1Kor 3, 16). Taip, Globėjas
– Šventoji Dvasia gyvena kiekvieno įtikėjusiojo žmogaus širdyje, ir būtų tikra tragedija gyventi nepriėmus šios paskutinės Jėzaus dovanos. Šią dovaną pirmiausia gauname per Krikštą, vėliau per kitus Įkrikščioninimo sakramentus.
Šventoji Dvasia skatina mus dėkoti Viešpačiui už Jo gerumą ir meilę. Ji nuolat mus moko žvelgti į pasaulį Kristaus akimis. Ji primena mums, kad reikia vieni kitiems tarnauti, ir
laimina kiekvieną, netgi tą, kuris mums trukdo eiti tiesos keliu. Tik dėka jos mes sugebame
suprasti Dievo Žodį, tik dėka jos keičiasi mūsų gyvenimas, tik ji padeda atsikratyti blogų
įpročių, klaidingo mąstymo, tik veikiant Šventajai Dvasiai įmanomas tikras, autentiškas
krikščioniškas gyvenimas.
Pirmuose dviejuose šios dienos skaitiniuose taip pat kalbama apie Šventąją Dvasią. Ištraukoje iš Apaštalų darbų Šv. Lukas aprašo ankstyvosios Bažnyčios susirinkimą, Kuriame
buvo nustatyti santykiai tarp krikščionių, kilusių iš žydų ir iš kitos aplinkos atėjusių krikščionių. Apaštalų rašto išvados prasideda kaip girdėjome žodžiais: „Šventajai Dvasiai ir
mums pasirodė teisinga“(Apd15, 28) ir toliau dėstomos nuostatos.
Taigi apaštalų kolegija darydama sprendimus vadovavosi Jėzaus Dvasia. Apreiškimo
knygoje vaizduojama mesijinė Bažnyčia, kuriai jau nebereikia šventyklos, „nes Viešpats,
visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla“(APR 21, 22). Šioje šventykloje - Prisikėlusiojo Jėzaus Bažnyčioje Dievas garbinamas dvasia ir tiesa. Kita dovana, kurią Jėzus paliko
atsisveikindamas, tai ramybė. Jis kalbėjo: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip pasaulis“ (Jn 14, 27).
Taigi, Kristaus ramybė nepanaši į pasaulio duodamą ramybę, kuri pagrįsta žmonių susitarimu. Kristaus ramybė padeda laikytis Dievo Žodžio, sudaro sąlygas tikinčiojo širdyje
apsigyventi Dievui. Be Kristaus ramybės neįmanoma tikroji laimė. Kiek daug šiame pasaulyje žmonių, kurie atrodytų turi viską, bet nesijaučia laimingi. Mūsų ramybės garantas, - tai
Šventoji Dvasia, kuri visko išmoko ir primena, ką Jėzus yra pasakęs. Tegul Kristaus ramybė
niekada neapleidžia mūsų. Amen. Kun. mons. V. Grigaravičius /

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Šį sekmadienį, gegužės 22 d. po Votyvos ir Sumos Šv. Mišių vyks J ur gio Ambr aziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas.
Dalyvauja teologijos m. dr. Vilija Karaliūnaitė OFS.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA vyksta antradienį - penktadienį nuo 16:00
iki 17:30 val. ir šeštadieniais nuo 11:00 iki 17:30 val. Kankinių koplyčioje. Popiežiaus
intencija: meldžiamės, kad jaunuoliai, pašaukti gyventi pilnatvėje, Marijoje atrastų įsiklausymo stilių, įžvalgumo gylį, tikėjimo drąsą ir atsidavimą tarnystei.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SEKMINĖS KRETINGOJE! Kviečiame džiaugsmingai kar tu švęsti Šventosios
Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmę!
Birželio 4 d., šeštadienį
18.00 Šv. Mišios ir birželinės pamaldos
Po Mišių – laužas ir agapė (suneštinės vaišės) šventoriuje
21.00 Sekminių vigilija
Šlovinimas, užtarimo malda, br. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslavimas,
Švč. Sakramento Adoracija ir maldos budėjimas per visą naktį.
Birželio 5 d., sekmadienį
Šv. Mišios – 8.00, 10.30 ir 12.30 val.

