BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► UŽSIREGISTRAVUSIEMS
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI IR I KOMUNIJAI
Besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui bus kviečiami lankyti alfa kursą
antradieniais 16.30 val. (šv. A ntano rūmų salė, V ilniaus g. 6). Pirmasis
susitikimas - rugsėjo 25 d.
Rugsėjo 30 d., sekmadienį, į 10.30 val. šv. Mišias kviečiame vaikus ir jų
tėvelius šiems mokslo metams užsiregistravusius I Komunijai. Po šv. Mišių bus
suskirstymas į grupeles.
► „KĄ DARYTI SU SAVO GYVENIMU?“
KNYGOS SUTIKTUVĖS IR DISKUSIJA
Rugsėjo 27 d., ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių, Šv. Antano rūmų salėje vyks
diskusija „Ką daryti su savo gyvenimu?“ – knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ sutiktuvės. Knygoje jaunas br olis pr anciškonas Casey Cole OFM atvirai pasakoja apie savo gyvenimą ir pašaukimą bei
kelia aštrius klausimus: Ką daryti, jeigu Bažnyčia ir bendruomenė pasirodo ne
tokia, kokiai „pasirašiau“? Kas nutiks, jeigu pasišventęs Dievui beviltiškai įsimylėsiu? Ką reiškia gyventi evangeliniu neturtu ir būti mažesniuoju, jei priklausau privilegijuotųjų klasei? Atsakymų į šiuos klausimus ieškos ir savo pašaukimo patirtimi dalinsis broliai Antanas Blužas OFM, Adomas Vyšniauskas
OFM ir Edvinas Jurgutis OFM.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks rugsėjo 28 d., penktadienį, po 18
val. šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► ŠV. PRANCIŠKAUS TAURĖS BĖGIMAS
Labdaros valgykla ,,Rūpestėliai“ kartu su broliais pranciškonais jau trečią kartą
organizuoja ,,Šv. Pranciškaus taurės bėgimą“. Renginys vyks rugsėjo 30 d.,
sekmadienį. Startas - 12.00 val., Rotušės aikštėje. Kviečiame registruotis adresu:
www.begimotaure.lt/stages/37/registration. Bėgimo metu sur inktos lėšos bus
skirtos labdaros valgyklos išlaikymui.
LITURGINIAI SKAITINIAI
24 P — Pat 3, 27-35; Ps 14, 2-5; Lk 8, 16-18
25 A — Pat 21, 1-6. 10-13; Ps 118, 1. 27. 30. 34-35. 44; Lk 8, 19-21
26 T — Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai
Pat 30, 5-9; Ps 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163; Lk 9, 1-6
27 K — Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
Koh 1, 2-11; Ps 89, 3-6. 12-14. 17; Lk 9, 7-9
28 P — Šv. Vaclovas, kankinys
Šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai
Koh 3, 1-11; Ps 143, 1-4; Lk 9, 18-22
29 Š — Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Dan 7, 9-10. 13-14 arba Apr 12, 7-12a; Ps 137, 1-5; Jn 1, 47-51
30 S — XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Sk 11, 25-29; Ps 18, 8. 10. 12-13. 14; Jok 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48
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banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
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Viešpats palaiko mano gyvybę.

Bedieviai kalbėjo: „Šalin tą teisuolį!
Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi.
Jis mums priekaištauja:
mes teisę pažeidžią;
ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę.
Kokia čia teisybė, tuojau pamatysim,
mes pažiūrėsim, kuo baigsis jo dienos.

Viešpats palaiko mano gyvybę.
Viešpats palaiko mano gyvybę.
Savo vardo garbei,
o Dieve, mane išvaduoki,
gink mano bylą savo galybe.
O Dieve, išgirsk mano maldą,
žodį iš mano lūpų priimki. –
Nuožmūs išpuikėliai ant manęs puola,
Mane užmušti kėsinas plėšikai,
Nė kiek nepaiso jie Dievo. –
Bet štai man padeda Dievas,
Viešpats palaiko mano gyvybę!
Džiaugsmingai aukas tau aukosiu,
šlovinsiu, Viešpatie, aš tavo vardą,
nes jis yra mielas. –

Viešpats palaiko mano gyvybę.

Mat, jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo,
tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų.
Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim –
ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis,
ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas.
Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti;
juk sakęs yra: jis sulauksiąs pagalbos“.

Mylimieji! Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei
įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių
kilusi išmintis pirmiausia yra tyra,
paskui taikinga, maloninga, klusni,
pilna gailestingumo ir gerų vaisių,
nesvyruojanti, nuoširdi. O teisumo
vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie
neša taiką.
Iš kur atsiranda karai, iš kur jūsų
tarpe kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš
jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų
sąnariuose? Geidžiate ir neturite?
Tuomet žudote. Pavydite ir negalite
pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs
prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius.

Dievas pašaukė mus per Evangeliją,
kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.

Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad
kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus
atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“.
Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.
Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“
Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.
Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie
paskutinis ir visiems tetarnauja!“
Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas vardan manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima,
bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE PAŠAUKIMĄ Į ŠVENTUMĄ (II)
Man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje: tėvų, su didele meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių, garbaus amžiaus, bet ir toliau besišypsančių vienuolių seserų. Tokiame nuolatiniame kasdieniame žengime į priekį regiu kovojančios Bažnyčios šventumą. Labai
dažnai toks šventumas aptinkamas „kaimynystėje“, tarp tų, kurie gyvena šalimais
mūsų bei atspindi Dievo artumą ar, pasitelkiant kitą pasakymą, yra „šventumo vidurinioji klasė“. Teskatina mus šventumo ženklai, Viešpaties mums pateikiami per kukliausius narius tautos, kuri yra „Kristaus pranašiškosios tarnybos dalininkė, visur
gyvai jį liudija, ypač tikėjimo bei meilės gyvenimu“. Pagalvokime, kaip siūlo šventoji Kryžiaus Teresė Benedikta, apie tai, kad tikroji istorija kuriama būtent per juos:
„Tamsiausią naktį iškyla didžiausi pranašai ir šventieji. Vis dėlto gaivinanti mistinio
gyvenimo srovė lieka neregima. Pasaulio istorijos lemiamiems įvykiams esminį poveikį neabejotinai darė istorijos knygose neminimos sielos. O kokioms sieloms turėsime būti dėkingi už lemtingus mūsų asmeninio gyvenimo įvykius, sužinosime tiktai
dieną, kai visa, kas paslėpta, bus atidengta“.
Šventumas yra gražiausias Bažnyčios veidas. Bet ir už Katalikų Bažnyčios sienų
bei labai skirtingose aplinkose Dvasia „duoda savo buvimo ženklų, padedančių patiems Kristaus mokiniams“. Kita vertus, šventasis Jonas Paulius II priminė, jog
„Kristaus liudijimas ligi kraujo išliejimo tapo bendru katalikų, ortodoksų, anglikonų
ir protestantų paveldu“. Jaudinančiame ekumeniniame minėjime Koliziejuje per
2000-ųjų metų jubiliejų jis pareiškė, jog kankiniai yra „paveldas, kalbantis garsiau
nei susiskaldymo veiksniai“. Visa tai yra svarbu. Vis dėlto šiuo paraginimu pirmiausia norėčiau priminti Viešpaties kiekvienam iš mūsų skirtą pašaukimą į šventumą,
pašaukimą, skirtą ir tau: „Būkite šventi, nes aš esu šventas“ (Kun 11, 44; 1 Pt 1,
16). Vatikano II Susirinkimas tai aiškiai pabrėžė: „Aprūpinti tokiomis ir taip gausiomis išganymo priemonėmis, visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir
luomas, Viešpaties pašaukiami, kiekvienas savo keliu, siekti tobulybės to šventumo,
kuriuo tobulas yra Tėvas“. „Kiekvienas savo keliu“, – sako Susirinkimas. Todėl
neturime prarasti drąsos regėdami, regis, nepasiekiamus šventumo pavyzdžius. Tai
liudijimai, kurie padeda skatinti bei motyvuoti, bet nėra skirti kopijuoti, nes kopijavimas gali atitolinti nuo Viešpaties mums numatyto vienintelio ir savito kelio.
Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia,
ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo (plg. 1 Kor 12, 7), ir nešvaistytų jėgų mėgindamas
pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam. Visi esame pašaukti liudyti, tačiau yra
daug egzistencinių liudijimo formų. Iš tiesų, rašydamas savo „Dvasinę giesmę“,
didysis mistikas šventasis Kryžiaus Jonas net vengė nusistovėjusių visuotinių taisyklių aiškindamas, kad jo eilutės parašytos taip, jog kiekvienas jomis pasinaudotų
„savaip“. Juk dieviškasis gyvenimas vieniems perteikiamas vienaip, kitiems – kitaip.
Norėčiau pabrėžti, kad tarp įvairių formų ir „moteriškasis genijus“ reiškiasi
moteriškais šventumo stiliais, būtinais Dievo šventumui šiame pasaulyje atspindėti.
Būtent ir tomis epochomis, kai moterys dažniausiai būdavo nustumtos į pakraštį,
Šventoji Dvasia pabudindavo šventųjų, kurių žavesys duodavo pradžią naujai dvasinei dinamikai ir svarbioms reformoms Bažnyčioje. Galima paminėti šventąją Hildegardą Bingietę, šventąją Brigitą, šventąją Kotryną Sienietę, šventąją Teresę Avilietę ar šventąją Teresę Lizjietę. Tačiau čia ypač norėčiau paminėti ir gausybę nežinomų ar užmirštų moterų, iš kurių kiekviena savo liudijimo galia savaip palaikė ir
perkeitė šeimas bei bendruomenes. Tai turėtų kiekvieną uždegti bei padrąsinti atiduoti save visą siekiant prilygti vienatiniam ir nepakartojamam planui, kurio Dievas
nuo amžių panoro jam arba jai: „Dar prieš sukurdamas įsčiose, tave aš pažinau,
dar prieš gimimą tave aš pašventinau“ (Jer 1, 5). (Bažnyčios žinios)

