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Iš Apaštalų darbų  (Apd 1, 1–11) 
 

    Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir 

mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo 

išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad 

yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo Karalystę. 

    Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo 

pažado, – „apie kurį, – tarė jis,– esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o 

jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“. 

    Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ 

Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo nuožiūra. Kai 

ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai lig pat 

žemės pakraščių“. 

    Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai 

jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais 

drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paim-

tas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį įžengiant į dangų“. 

 
 

 Atliepiamoji psalmė (Ps 46, 2–3. 6–9) 

P.  Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,  

gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. 
 

Plokite delnais, visos tautos, 

džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą! 

Vai, šiurpulinga Dievo didybė – 

tai visos žemės aukščiausias Valdovas. – P. 

 Kai žengė Dievas aukštyn – linksmybė aidėjo, 

 gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. 

 Vai, skambinkit Dievui, giedokit! 

 Skambinkit… skambinkit… mūsų Valdovui! – P. 

Dievas – visos žemės Valdovas! 

Giedokit, kaip tik išmanot! 

Dievas – tai tautų Viešpats, 

jis sėdi savo šventajame soste. – P. 

KELYJE 
2022-05-29 

NR.1196 
ŠEŠTINĖS -  

JĖZAUS  ŽENGIMAS Į DANGŲ 

TĖVO DIENA. Birželio 5 d. visose šv. Mišiose melsimės už gyvus ir  mirusius tėvelius, sene-
lius. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
BIRŽELINĖS PAMALDOS. Kar tu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją visus kviečiame birže-
lio mėnesį iškart po vakarinių šv. Mišių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
STOVYKLA 
Parapija kviečia vaikus nuo 10 iki 14 metų (4-7 klasių mokinius) į vasaros stovyklą „Viešpatie, pada-

ryk 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.  

30 P — Apd 19, 1–8 • Ps 68, 2–3. 4–5ac. 6–7ab • † Jn 16, 29–33  
31 A — Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas. Sof 3, 14–18 arba Rom 12, 9–16b • Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 • 
   † Lk 1, 39–56 
1 T — Šv. Justinas, kankinys. Apd 20, 28–38 • Ps 68, 29–30. 33–35a. 35b–36c • † Jn 17, 11b–19 
2 K — Apd 22, 30; 23, 6–11 • Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11 • † Jn 17, 20–26  
3 P — Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Apd 25, 13b–21 • Ps 103, 1–2. 11–12. 19. 21 • † Jn 21, 15–19  
4 Š — Apd 28, 16–20. 30–31 • Ps 11, 4. 5. 7 • † Jn 21, 20–25  
5 S — ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS). Apd 2, 1–11 • Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31.   
  34 • Rom 8, 8–17 arba 1 Kor 12, 3b–7. 12–13 • † Jn 14, 15–16. 23b–26 arba † Jn 20, 19–23 
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Iš laiško Žydams (Žyd 9, 24–28; 10, 19–23) 
 

   Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar 

mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, 

kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventovę su svetimu krauju, – tuomet Kris-

tui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sukūrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems 

laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. 

   Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, 

kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų 

išganymui. 

   Taigi, broliai, Kristaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. Jis atvėrė mums nau-

ją ir gyvą kelią pro uždangą, tai yra per savąjį kūną; mes turime ir didį kunigą Dievo namams. 

Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę 

kūną švariu vandeniu! Išsaugokime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris 

yra davęs pažadus. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Mt 28, 19. 20) 
P.  Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,– 

 sako Viešpats. – Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. – P. Aleliuja. 
 

Evangelija  pagal Luką  (Lk 24, 46–53) 

    Jėzus pasakė savo mokiniams: 

    „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo 

Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. 

Jūs esate šių dalykų liudytojai. 

    Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdova-

noti jėga iš aukštybių“. 

    Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis 

atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į 

Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. 
 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

Gegužės 27 - birželio 5 d. – maldų Šventajai Dvasiai devyndienis mūsų bažnyčioje 17:45 val. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

SEKMINĖS KRETINGOJE!  

Kviečiame džiaugsmingai kartu 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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA vyksta antradienį - penktadienį nuo 16:00 iki 17:30 

val. Kankinių koplyčioje, o šeštadieniais (vasaros metu) nuo 10:00 iki 17:00 val. šv. Klaros se-

serų vienuolyno koplyčioje (Mėguvos g.34) 

„Jėzau, padėk man likti arti Tavęs net tada, kai nesuprantu, ką darai, kas vyksta aplinkui!“  

 

Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginiai 2022 m.  
 

Birželio 3 d. (penktadienis) 
Nuo birželio 3 d. 18.45 val. Plaukiojantis fontanas Pastauninko tvenkinyje. 
19.00 val. BALTASIS VAKARAS Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bib- 
liotekos kiemelyje (J. K. Chodkevičiaus g.1B).  
Birželio 4 d. (šeštadienis)  
14.00 val. Vaikų ir  jaunimo menų šventė VASARA ATRIEDA pr ie Kretingos r ajono kultūros cent-
ro (J. Pabrėžos g. 1). 
Birželio 7 d. (antradienis)  
15.00 val. Rajono gabių ir talentingų vaikų šventė. Parodos PASKUI VAIKYSTĖS AITVARĄ atida-
rymas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.  
Birželio 8 d. (trečiadienis)  
18.00 val. Vakaras POKALBIAI SU ŽOLELĖMIS Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje (J. K. Chodkevičiaus g.1B). 
Birželio 9 d. (ketvirtadienis)  
15.00 val. Paroda MUZIEJUS KRETINGOS DVARE, skirta Kretingos muziejaus įsikūrimo grafų 
Tiškevičių rūmuose 30-mečiui (Vilniaus g. 20). 
19.00 val. MUZIEJUS J . A. Pabrėžai Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. 
Birželio 10–12 d. (penktadienis–sekmadienis) 
Tarptautinis berniukų futbolo turnyras KRETINGOS TAURĖ 2022 Kretingos miesto stadione (Savanorių 
g. 23). 
Birželio 10 d. (penktadienis)  
12.00 – 19.00 val. Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI – NESTOKOSI Rotušės aikštėje. 
10.00 val. Paroda BIJŪNŲ ŽIEDAIS PRAŽYDO VASARA Dvaro par tere (Vilniaus g. 20). 

14.00 val. Archeologijos paroda MIESTO GRINDINIO PASLAPTYS Kretingos muziejuje, ūkve-
džio name ir kiemelyje (Vilniaus g. 43). 
17.00 val. Atminimo suolelio, skir to Rimanto Antano Kviklio 95-osioms gimimo metinėms, atidengi-
mo ceremonija prie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1). 
17.30 val. BARDŲ VAKARAS pr ie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1). 
Birželio 11 d. (šeštadienis) 
8.00 – 15.30 val. Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI – NESTOKOSI Rotušės aikštėje. 
9.30 val. Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas.  
10.00 val. Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo 
pagerbimo ceremonija. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio štabo bataliono Garbės kuopos parodomoji 
programa Rotušės aikštėje. 
11.00 val. ERDVĖ ŠEIMOMS: NUOTYKIAI TĘSIASI pr ie Kretingos rajono savivaldybės M. Valan-
čiaus viešosios bibliotekos (J. K. Chodkevičiaus g.1B). 
11.00 val. Tarptautinis liaudiškų kapelų festivalis GROK, ŽEMAITI, Rotušės aikštėje. 

 
KRETINGOS MIESTO ESTRADOJE: 
 

20.30 val. Grupės BIG AL  & THE JOKERS ir atlikėjų Aijos Vitolinos ir Algirdo Šuminsko kon-
certas. 
22.00 val. Grupės 8 KAMBARYS koncertas.  
23.00 val. ŠOKANTIS fontanas.  
Birželio 12 d. (sekmadienis)  
8.00, 10.30, 12.30 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Mar ijai bažnyčioje (Vilniaus 
g. 2).  
11.30 val. Jurgos Kazakevičiutės (vargonai), Klaipėdos brass kvinteto koncertas Viešpaties Apreiš-
kimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2). 
11.45 val. Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo, Kultūros ir meno premijos laureatų 
pagerbimo ceremonija Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Mar ijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2). 
18.00 val. Lietuvos muzikos ir  teatro akademijos studentų šokio ir  muzikos performansas ČIA NIE-
KO NĖRA MŪSŲ Rotušės aikštėje. 


