BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
2018 m. vasario 7 - 18 d. (data gali nežymiai keistis) or ganizuojama kelionė į
Izraelį. Kelionės kaina 930 USD + lėktuvo bilietas (~200 EUR). Kviečiame registruotis parapijos raštinėje (registruojantis reikalingas pasas).
Visa informacija tel.: 8 698 05526 arba antanasofm@gmail.com.

Nr. 976
XXII EILINIS
SEKMADIENIS
2017 m. rugsėjo 3 d.

► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pirmajai Komunijai vaikai registruojami nuo 9 metų, Sutvirtinimui registruojami
tikintieji, kurie Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną (planuojama 2018 m. vasarą)
bus sulaukę 15 metų. Suaugę, norintys ruoštis Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Registracija vyks iki rugsėjo 18 d., 15.00 – 17.50 val. (darbo
dienomis) parapijos namuose. Vaikus ir paauglius registruoja tėvai. Auka nuo
15 € (skir iama par apijos katechetinei veiklai, alfa kur so lektor iams, alfa išvykai, lytiškumo ugdymo savaitgaliui, pratyboms, parapijos namų išlaikymui ir t. t.).
Registracijai reikalingi dokumentai: I Komunijai – Krikšto liudijimo kopija;
Sutvirtinimui – Krikšto ir I Komunijos liudijimų kopijos. Nebus r egistr uojami
tie, kurie neturės dokumentų kopijų.

Mano Dieve, dėl Tavo gerumo
aš Tave myliu visa širdimi,
dėl Tavęs myliu artimą
kaip save pačią.
Jei Tave, Viešpatie, myliu,
tai ne dėl pažadėto dangaus.
Ir jei bijau Tau nepaklusti,
tai ne dėl gresiančio pragaro
bausmės. Tai, kas veda mane
prie Tavęs, o Viešpatie,
esi Tu pats, Tavęs, nukryžiuoto
už mano nuodėmes, Tavo kūno,
draskomo kančios, vizija.
Tavo meilė taip pripildė
mano širdį, kad net jei nebūtų
dangaus - aš Tave mylėčiau.
Ir net jei nebūtų pragaro bijočiau Tau nepaklusti.
Kad Tave mylėčiau,
man nereikia Tavo dovanų,
nes net jei netekčiau vilties
gauti tai, ko prašau ir ko viliuosi,
vis tiek mylėčiau Tave
ta pačia meile. Amen.

► MIELAS PARAPIJIETI,
Labdaros valgykla ,,Rūpestėliai" kartu su broliais pranciškonais organizuoja ,,Šv.
Pranciškaus bėgimą". Renginys vyks spalio 1 d. (sekmadienį). Pr ašome J us
prisidėti prie šio bėgimo organizavimo savo galima finansine parama. Jums atsidėkojant 3 km. trasa bus pavadinta parapijiečių trasa. Jūsų paaukotos lėšos bus skirtos
labdaros valgyklos išlaikymui. Paaukoti galite atnešant auką į parapijos raštinę.
Dėkojame už Jūsų dosnumą, telaimina Jus Viešpats.
► PASAULIEČIAI PRANCIŠKONAI KVIEČIA MELSTIS KARTU!
Kiekvieną trečiadienį po vakaro šv. Mišių meldžiamės Švč. M. Marijos rožinį namuose į kuriuos esame pakviesti. Visus norinčius savo namuose melstis kartu kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje.

LITURGINIAI SKAITINIAI
4 P — 1 Tes 4, 13-17; Ps 95, 1 ir 3-5. 11-13; Lk 4, 16-30
5 A — Šv. Teresė Kalkutietė, vienuolė
1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 27, 1. 4. 13-14; Lk 4, 31-37
6 T — Kol 1, 1-8; Ps 51, 10. 11; Lk 4, 38-44
7 K — Kol 1, 9-14; Ps 97, 2-6; Lk 5, 1-11
8 P — ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)
Mch 5, 1-4a; Ps 12, 6; Mt 1, 1-16. 18-23
9 Š — Šv. Petras Klaveras, kunigas
Kol 1, 21-23; Ps 53, 3-4. 6-8; Lk 6, 1-5
10 S — XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Ez 33, 7-9; Ps 94, 1-2. 6-9; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20
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.

Ps 85, 3. 5

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!

Mane tu patraukei, Viešpatie, ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrei ir nugalėjai. Kasdieną esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, „Smurtas ir priespauda“ rėkti. Mat Viešpaties žodis man panieką neša, patyčias kasdieną.
Buvau benusprendžiąs: „Daugiau apie jį negalvosiu ir jojo vardu nekalbėsiu“. Bet man buvo taip, lyg ugnis širdyje kad liepsnotų, mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti, tačiau neįstengiau.

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!
O Dieve, – tik tu mano Dievas,
nuoširdžiai tavęs ieškau.
Ilgis tavęs mano siela,
trokšta tavęs ir mano kūnas,
kaip ištroškus dykynė,
be vandenio žemė. –
Šventykloj apie tave aš svajoju:
malonu man matyti tavo galią, tavo didybę.
Už gyvastį tavo malonė brangesnė, –
šlovins tave mano lūpos. –
Girsiu tave, kol gyvensiu,
savo rankas į tave tiesiu.
Pertekusi džiugesio bus mano siela,
mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. –
Tu mano rėmėjas,
aš krykštauju sparnų tavo pavėsy.
Glaudžias prie tavęs mano siela,
Tavo dešinė mane laiko. –

Vardan Dievo gailestingumo aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus, kaip
gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte
suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula.

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristus Tėvas teapšviečia mūsų dvasios akis,
kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug
iškentėti nuo tautos seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti.
Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau
neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik iš mano akių, šėtone!
Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.
Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti
savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?
Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?
Nes Žmogaus Sūnus ateis Tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠILUVOS ATLAIDAI
Rugsėjo 9 d., šeštadienį, kviečiame vykti į Švč. Mer gelės Mar ijos Gimimo
atlaidus Šiluvoje. Išvykimas 7.00 val. nuo Kretingos Kultūros centro. Kelionės
kaina - 6,50 €. Kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Vietų skaičius ribotas.
► BROLIO ADOMO AMŽINIEJI ĮŽADAI
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija skelbia didį
džiaugsmą! Rugsėjo 8 d. mūsų bažnyčioje br. Adomas Vyšniauskas OFM į Provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM rankas sudės amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.
Rugsėjo 7 d. 18.00 val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių - katechezė. 19.45 val. - maldos vigilija. Rugsėjo 8 d. (Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė) 18.00 val. - šv. Mišios (vadovaus J. E. Panevėžio vysk. Br. Linas Vodopjanovas OFM).
Šv. Mišių rinkliava bus skirta remti Sirijos krikščionis.
„Mano noras būtų ne gauti dovanų, o prisidėti prie aukos Sirijos krikščionims“
br. Adomas.
► PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ROMĄ
Švenčiant Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų, lapkričio pradžioje or ganizuojama mūsų vyskupijos tikinčiųjų piligr iminė kelionė į Romą.
Vatikane dalyvausime audiencijoje su popiežiumi. Vieną dieną praleisime Asyžiuje. Kelionės kaina autobusu - apie 600 eurų, lėktuvu - apie 500 eurų.
Norinčius vykti iki rugsėjo 17 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje.

