BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO ATGAILOS ŽYGIS
Į PORCIUNKULĖS ATLAIDUS „Kristus Jėzus – mūsų viltis“
2018 m. liepos 27 – rugpjūčio 2 d. Šventoji – Kretinga
Žygio programa:
Liepos 27-29 d. Pasiruošimo žygiui rekolekcijos Šventojoje.
Liepos 29 d. Evangelizacinis šlovinimo vakaras Šventojoje.
Liepos 30 – rugpjūčio 2 d. Atgailos žygis iš Šventosios į Kretingą.
Rugpjūčio 2 d. Porciunkulės atlaidų šventė Kretingoje: 16 val. Šlovinimas, išpažintys ir
Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos pagerbimas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, 18 val. iškilmingos šv. Mišios, po jų – šventinė agapė.
Žygeiviams reikia turėti:
miegmaišį ir kilimėlį,
gertuvę, peiliuką ir kelioninį indų rinkinuką,
patogią ir patikimą avalynę (nuo jos priklausys didelė dalis žygio džiaugsmo ir
kokybės),
galvos apdangalą nuo saulės ir lietpaltį,
drabužių bet kokiam orui (dėmesio – kuprinę ir daiktus reikės neštis pačiam),
asmenines higienos priemones ir vaistus (ypač pleistro pūslėms),
Šventąjį Raštą ir rožinį,
15 Eur auką už rekolekcijas ir maisto suvežtinei penktadienio vakarienei.
Žygeiviams reikia liepos 27 d., penktadienį, iki 17 val. atvykti į poilsio namelius
„Pylimo slėnis“ (Pylimo g. 79, Šventoji). Atvykimo į Šventąją ir grįžimo iš Kretingos
neorganizuojame. Norintys galės rugpjūčio 2 d. likti nakvoti Kretingoje.
Dėmesio! Žygis skirtas jaunimui tik nuo 14 metų (išimčių nedarome). Nepilnamečiai
privalo turėti tėvų pasirašytus sutikimus. Rekolekcijose ir žygyje nevartojamas alkoholis, nerūkoma.
Registracija į žygį vyksta iki liepos 16 dienos.
Registracijos anketą rasite interneto puslapyje www.kpjt.lt
Žygį organizuoja:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba;
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

LITURGINIAI SKAITINIAI
18 P — 1 Kar 21, 1-16; Ps 5, 2-3. 5-7; Mt 5, 38-42
19 A — Šv. Romualdas, abatas
1 Kar 21, 17-29; Ps 50, 3-6a. 11. 16; Mt 5, 43-48
20 T — 2 Kar 2, 1. 6-14; Ps 30, 20-21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18
21 K — Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
Sir 48, 1-15; Ps 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7; Mt 6, 7-15
22 P — Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai
2 Kar 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 131, 11-14. 17-18; Mt 6, 19-23
23 Š — 2 Krn 24, 17-25; Ps 88, 4-5. 29-34; Mt 6, 24-34
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO IŠKILMĖS VIGILIJA
Jer 1, 4-10; Ps 70, 1-6. 15. 17; 1 Pt 1, 8-12; Lk 1, 5-17
24 S — ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1-6; Ps 138, 1-3. 13-15; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66. 80
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 19.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Štai ką sako Viešpats:
„Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių
ūglių nulaušiu liauną šakelę ir ją pasodinsiu ant aukšto, užmatomo kalno.
Izraelio kalno viršūnėje ją pasodinsiu. Ji išsišakos ir ves vaisius – išaugs į kedrą
puikuolį. Po juo visokie paukščiai galės gyventi, jo šakų pavėsyje visokie sparnuočiai galės sau lizduoti.
Visi lauko medžiai pažins, jog aš, Viešpats, aukštą medį pažeminu, o žemą –
paaukštinu. Žaliuojantį medį nudžiūdau, o nudžiūvėlį – atželdau. Aš, Viešpats, tai
pasakiau ir padarysiu“.

Teisuolis klestės sau kaip palmė,
kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas,
žydės jisai prieangiuos Dievo. –
Jis vaisių duos net senatvėj,
žaliuos, bus sultingas.
Visiems jisai skelbs:
„Koks Viešpats teisingas!
Jis priebėga mūsų,
jame tu nerasi kaltybės“. –

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► DĖMESIO!
Šį sekmadienį Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas neįvyks.

► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą, kuris vyks birželio 22 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint,
skambinti tavo garbei, Aukščiausias,
skelbt naktimis ir rytmečiui brėkštant
tavo gailestingumą ir ištikimybę. –

Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu
palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas
dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis
už visas daržoves, išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą
padangių sparnuočiai“.
Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo
suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską
išaiškindavo.

Broliai!
Mes visuomet gerai nusiteikę,
nors žinome, kad, kolei gyvename
kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o
ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai
nusiteikę ir pasiruošę apleisti kūno
būstinę ir eiti pas Viešpatį.
Štai kodėl, ar būdami namie, ar
svetur, mes laikome sau garbe jam
patikti. Juk mums visiems reikės
stoti prieš Kristaus teismo krasę,
kad kiekvienas atsiimtų, ką jis,
gyvendamas kūne, yra daręs – gera
ar bloga.

Sėkla yra Dievo žodis, sėjėjas – Kristus.
Kiekvienas, kas jį suranda, gyvuos per amžius.

Jėzus kalbėjo minioms:
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis
miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant
kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau
pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes
pjūtis atėjo“.

► IŠKILMINGAS STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS
Birželio 20 d. 14 val. Šv. Antano r ūmų salėje vyks tr adicinis Pr anciškonų gimnazijos ir Lietuvos kaimo moksleivių fondo Tautos fonde (JGF) organizuojamas renginys stipendijų moksleiviams įteikimo iškilmės. Renginyje skambės viešnių iš Jungtinių
Amerikos Valstijų smuikininkės Lindos Veleckytės ir pianistės Dalios Sakaitės atliekami
klasikinės muzikos kūriniai. Maloniai kviečiame dalyvauti.
► ŠV. ALOYZO ŠVENTĖ - CHORŲ FESTIVALIS
Birželio 21 d., ketvir tadienį, 18 val. bažnyčioje šventė, skir ta Šv. Aloyzo 450 m. gimimo sukakčiai paminėti.
18 val. šv. Mišios šv. Aloyzo gar bei. Mišių metu skambės Mišios šv. Aloyzui, muzika
Aloyzo Žilio ir kt. liturginės giesmės.
19.15 val. Bažnytinės muzikos - koncerto programa. Dalyvauja: Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos berniukų ir jaunuolių choras, vad. Virginija Junevičienė; Vilniaus arkikatedros bazilikos Parapijinis choras, vad. Judita Taučaitė, vargonininkė Gražina Jonušienė; Kretingos rajono Kultūros centro moterų choras „Svaja“ ir vyrų ansamblis
„Žilvinas“, vad. Aloyzas Žilys, koncertmeisterė Eglė Karbauskė.
Po koncerto kviečiame Aloyzus ir chorus į susitikimą vienuolyno refektoriuje.

► PRANCIŠKONIŠKA STOVYKLA ŠEIMOMS
Liepos 10-15 d. Pakutuvėnai (Plungės raj.)
Stovyklos svečiai – katalikų bendruomenė „Dom Chwały“ iš Lodzės (Lenkija)
Bendruomenės susirinkimų centras – šlovinti Jėzų, esantį Švč. Sakramente ir mūsų širdyse per Šventąją Dvasią. „Šlovindami patiriame Tėvo meilę ir malonę, Jo Karalystės atėjimą. Šlovindami pažįstame Dievą, keičiasi mūsų gyvenimai, o taip pat patiriame dvasinį
ir fizinį išgydymą“, – liudija „Dom Chwały“ nariai. Praėjusiais metais bendruomenė pradėjo misijų tarnystę, keliaudami ir liudydami apie tikrąją šlovinimo prasmę. Stovyklos
metu bus organizuojama vaikų tarnyba (nuo 3 iki 13 metų) ir jaunimo pastovyklė (nuo 14
iki 17 metų), vyks nenutrūkstama Švč. Sakramento Adoracija, šlovinimo vakarus ves
įvairios šlovinimo grupės ir bendruomenės.
Registracija į stovyklą vyksta iki liepos 1 dienos. Registracijos anketą rasite interneto
puslapyje www.kpjt.lt
Stovyklą organizuoja: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba;
Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas

