BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► DĖMĖSIO!!! PARAPIJOS RAŠTINĖ PIRMADIENIAIS NEDIRBA.
►Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio pirmadienio ryto 7 .00 val.šv.Mišios jūsų intencijomis bus ne bažnyčioje, o šv. Klaros vienuolyno koplyčioje.(Mėguvos g. 34 ).

► DIENINĖ ŠEIMŲ STOVYKLA

Šv. Antano dienos centras kviečia kretingiškius į Dieninę Šeimų stovyklą, kuri vyks rugpjūčio 19-23 d. adr esu J . Pabr ėžos g. 4, Kr etinga.
Stovykla nemokama, todėl būtina registruotis nuo šių metų liepos 15 iki rugpjūčio 10 dienos tel . Nr. 8-645-43478 (darbo dienomis), arba e-paštu: sv.antanodc@gmail.com;
Registruojantis būtina pranešti: vardą, pavardę, tel. nr., gyvenamą adresą, vaikų amžių
(visų dalyvių atskirai: ir vaikų ir tėvų).
Tik gavę rugpjūčio 12 d. patvirtinimą, galėsite dalyvauti stovykloje.
Stovyklos programą pažiūrėti ar pasiimti skrajutę galite bažnyčios skelbimų lentoje.

► PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

2019 m. gruodžio 3-10 dienomis or ganizuojama piligr iminė kelionė į Šventąją Žemę.
Kelionės kaina apie 1000 €.
Registracija tel. 8 698 05526 arba antanasofm@gmail.com

► VYRŲ MALDOS VAKARAI SU ŠVENTUOJU RAŠTU

Kviečiame vyrus į maldos vakarus su Dievo Žodžiu kiekvieną trečiadienį, po 18 val. šv.
Mišių, brolių vienuolyno refektoriuje.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI

Šventąjį Raštą, kaina - 20 €; Magnificat rugpjūčio mėn.—2,50 €.; liepos - rugpjūčio mėnesio katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 2.20 €; suvenyrinių žvakių, kaina - 3 € ir
3,50 €; knygą „Šventojo Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą „Mylėkite viens kitą“,
kaina - 1 € ir kt.

LITURGINIAI SKAITINIAI
29 P —Šv. Morta. 1 Jn 4, 7-16; Ps 112, 1-8; Jn 11, 19-27
30A —Iš 33, 7–11; 34, 5b–9. 28; Ps 103, 6–7. 8–9. 10–11. 12–13; Mt 13, 36–43
31 T— Iš 34, 29–35; Ps 99, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 13, 44 – 46

1 K—Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas. Iš 40, 16–21. 34–38;
Ps 84, 3. 4. 5–6a. 8a. 11; Mt 13, 47–53
2 P—Kun 23, 1. 4–11. 15–16. 27. 34b–37; Ps 81, 3–4. 5–6ab. 10–11ab; Mt 13, 54–58
Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porciunkulės) pašventinimas.
Visuotiniai atlaidai.

3 Š—Kun 25, 1. 8–17 ; Ps 67, 2–3. 5. 7–8; Mt 14, 1–12
4 S — XVIII EILINIS SEKMADIENIS

Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 94, 1-2. 6-9; Kol 3, 1-5. 9-11; Lk 12, 13-21
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; 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;
Pirmadieniais — nedirba.
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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IŠ PRADŽIOS KNYGOS (18, 20-32)
Anuomet Viešpats kalbėjo: „Pasklido garsas apie Sodomą ir Gomorą, ir jųjų
nuodėmė labai jau sunki. Todėl aš nueisiu ir pasižiūrėsiu, ar jie iš tikro taip ir
daro, kaip teigia mane pasiekusis skundas. Aš sužinosiu!“.
Iš ten pasisukę, vyriškiai nuėjo Sodomos linkui. Tačiau Abraomas vis dar
stovėjo prieš Viešpatį. Priėjęs arčiau, jis prabilo: „Nejaugi tu nori pagriebti ir
teisųjį kartu su bedieviais? Galbūt mieste yra penkiasdešimt teisiųjų; nejaugi ir
juos pasigriebsi ir nedovanosi vietovei dėl penkiasdešimt ten esančių teisuolių?
Juk tu negali to daryti – žudyti teisiuosius kartu su bedieviais! Tuomet gi teisuoliui išeitų tas pat, ką bedieviui! Juk tu negali to daryti! Nejau visos žemės
Teisėjas neturėtų žiūrėti teisybės?!“
Viešpats atsakė: „Jei rasiu Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų dovanosiu visai vietovei“.
Abraomas atsiliepė: „Syki pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu, nors tesu dulkė
ir pelenai. Galbūt iki penkiasdešimt teisiųjų penkių ir trūksta. Tai argi dėl tų
penkių sunaikintumei ištisą miestą?“
„Ne“ tarė Viešpats: „jo nesunaikinsiu, jeigu ten rasiu keturiasdešimt penkis
teisiuosius“.
Tasai jam toliau kalbėjo: „Galbūt ten tėra tik keturiasdešimt“. Viešpats atsakė: „Aš to nedarysiu dėl keturiasdešimt“.
Tasai ir toliau kalbėjo: „Viešpatie, nesupyk, kad kreipiuosi! Galbūt ten tėra
tik trisdešimt?“
Jis atsakė: „Aš to nedarysiu, jeigu ten trisdešimt rasiu“.
Anas atsiliepė: „Kadangi jau sykį pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu, – tai gal
ten tėra tiktai dvidešimt“.
Jis atsakė: „Aš jo nesunaikinsiu dėl dvidešimt“. Ir dar kartą anas prašneko:
„Viešpatie, nesupyk, kad dar kartą kreipsiuos. Galbūt ten tėra tiktai dešimt“.
Ir vėl jis atsakė: „Ir dėl dešimties jo nesunaikinsiu“.
Baigęs pokalbį su Abraomu, Viešpats atsitolino, o Abraomas sugrįžo namo.

Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek Jis man gero padarė!

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (137, 1-3.6-8)
P. Tą dieną, kada aš šaukiausi, Viešpatie, mane tu girdėjai.
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju,
kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu tau giesmę,
lenkiuosi tavo šventovei. –
Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę.
Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. –
Aukštybėse jis viešpatauja,
bet žvelgia su meile į prispaustuosius,
o išpuikėlius stebi iš tolo.
Jei sielvarto slegiamas vaikštau, mane laikai gyvą,
o priešai ant manęs niršta.
Prieš juos tu pakeli ranką. –
Tavo dešinė mane gelbi.
Darbuojiesi, Viešpatie, mano gerovei,
Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! –
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS
LAIŠKO KOLOSIEČIAMS (2.12-14)
Broliai!
Su Kristumi palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį
prikėlė iš numirusių.
Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su
Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir
panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus.
Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė:
„Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.
ALELIUJA.
Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (11, 1-13)
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė:
„Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek Jis man gero padarė!

Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite:
‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.
Teateinie tavo karalystė.
Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams,
ir nevesk mūsų į pagundą’“.
Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį,
sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas
mane atvyko ir aš neturiu ko duoti valgyti’. O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink
manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. Aš
jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo
atsikels ir duos, kiek tik jam reikia.
Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir
jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam
atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?!
Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau
jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.
___________________________________________________________________

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com ,,GEROJI NAUJIENA“ iš Kretingos bažnyčios. Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti, išgirsti....

► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI

Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje likus ne
mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

►KVIETIMAS į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes,
rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.
Mielas Jaunuoli, jei nor i br andinti savo pašaukimą ir r uoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.
Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio,
praktikuojantys katalikai. Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus: gyvenamos
vietos Klebono charakteristiką; autobiografija (parašyta laisva forma); vyskupui Ordinarui
adresuotas ir ranka parašytas prašymas priimti į Kunigų Seminariją; Krikšto liudijimą; Sutvirtinimo Sakramento pažyma; brandos atestatą; medikų komisijos pažymą; asmens dokumento foto kopiją; dvi fotonuotraukas (3x4 cm.).
Dokumentai priimami seminarijoje Telšiuose darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. (prieš atvykdami pasiskambinkite) iki liepos 30 d.
Stojamieji egzaminai vyks 2019 rugpjūčio 2 d. Kauno kunigų seminarijoje, adresu: Jakšto
g. 1, Kaunas. Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 2 d. 10 val.
Visais klausimais galite skambinti rektoriaus sekretoriui, kun. R. Liuberskiui 8 616 11 872.

