♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BIRŽELINĖS PAMALDOS. Kar tu giedoti Švč. J ėzaus Šir dies litaniją visus kviečiame bir želio mėnesį iškart po vakarinių šv. Mišių.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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.

KELYJE
ŠVČ. TREJYBĖ

13 P — Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. 1 Kar 21, 1–16 • Ps 5, 2–3. 5–6. 7 •
† Mt 5, 38–42
14 A — 1 Kar 21, 17–29 • Ps 51, 3–4. 5–6a. 11. 16 • † Mt 5, 43–48
15 T — 2 Kar 2, 1. 6–14 • Ps 31, 20. 21. 24 • † Mt 6, 1–6. 16–18
16 K — Šir 48, 1–15 • Ps 97, 1–2. 3–4. 5–6. 7 • † Mt 6, 7–15
17 P — 2 Kar 11, 1–4. 9–18. 20 • Ps 132, 11. 12. 13–14. 17–18 • † Mt 6, 19–23
18 Š — 2 Kr 24, 17–25 • Ps 89, 4–5. 29–30. 31–32. 33–34 • † Mt 6, 24–34
19 S — ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS). Pr 14, 18–20 • Ps 110, 1. 2. 3. 4 •
1 Kor 11, 23–26 • † Lk 9, 11b–17

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 Patarlių knygos (Pat 8, 22–31)
Amžinoji išmintis sako:
„Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, –
prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti.
Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius –
kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo.
Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau
nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla.
Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę,
nei kalvos iškilę, kai aš prasidėjau.
Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės,
nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs.
Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė,
kai skliautą matavo viršum vandenynų,
kai debesis telkė aukštojoj padangėj,
gilių vandenynų versmes kai atvėrė,
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„Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs !“

kai jūrai didingai ribas išvedžiojo,
kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto,
kai žemei jis tvirtąjį pamatą dėjo, –
buvau patikėta darbų jo vadovė.

Švenčiáusioji Trejýbė, pirmoji ir svarbiausia krikščionybės dogma, skelbianti, kad yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji
Dvasia. Jie yra vienodai amžini ir lygūs. Trys dieviškieji Asmenys yra vienas
Dievas, realiai skiriasi santykiais vienas kito atžvilgiu: Tėvas gimdo Sūnų,
Sūnus gimsta iš Tėvo, Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus. Švenčiausiosios Trejybės slėpinys yra visų kitų tikėjimo slėpinių šaltinis, jo vien protu pažinti neįmanoma. Švenčiausiosios Trejybės tikėjimo tiesa apreikšta Jėzaus
Kristaus, ją pripažįsta Katalikų, Stačiatikių ir Protestantų Bažnyčios.

Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną,
akivaizdoj jo aš linksma šokinėjau,
žaismingai bėgiojau po visą pasaulį –
be galo džiugu man lankytis pas žmones.
Atliepiamoji psalmė (Ps 8, 4–9)
P. Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!
Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą,
į mėnulį, žvaigždes tvariai padarytas,
tariam: „Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?! – P.
Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai. – P.
Jaučius, avis – visus aliai vieno,
net lauko žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų –
visa, kas marių platybėse plauko“. – P.

Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams (Rom 5, 1–5)
Broliai!
Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per
kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna,
nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota.
Posmelis prieš evangeliją (Apr 1, 8)
P. Aleliuja. – Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Joną

(Jn 16, 12–15)

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš,
kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai
paskelbs“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Birželio 12 d., sekmadienį, vyks Mar ijos r adijo r enginys–MARIJATONAS
Mūsų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos įrengimo baigiamiesiems darbams! Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie pastato užbaigimo. Atvyks Marijos radijo savanoriai.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Birželio 13 d. - šv.Antanas Paduvietis
8.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo Švč. Mer gelei Mar ijai bažnyčioje. Po vakaro šv. Mišių Agapė (suneštinės vaišės) šventoriuje.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Birželio 14 d. 12:30 val. šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tr emties aukas.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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 seserų vienuolyno koplyčioje (Mėguvos g.34.) Popiežiaus intencija
birželio mėnesį: meldžiame už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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 pir miausia kr eipkitės į par apijos (kur ioje 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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI. Liepos 1-12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Pagal galimybę raginame sudalyvauti jums patogiu laiku. Bus organizuojamas autobusas liepos 5 d. (Palangos dekanato dieną).

