BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KAIROS REKOLEKCIJOS SUAUGUSIEMS
Spalio 13 - 15 d. jaunimo sodyboje vyks kair os r ekolekcijos. Registr acija ir
smulkesnė informacija el. paštu: kairos.rekolekcijos@gmail.com iki spalio 1d.
Prašome palaikymo maldoje.
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► MIELAS PARAPIJIETI,
Labdaros valgykla ,,Rūpestėliai" kartu su broliais pranciškonais organizuoja ,,Šv. Pranciškaus bėgimą". Renginys vyks spalio 1 d. (sekmadienį). Prašome
Jus 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.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli parapijiečiai ir geradariai, prašome jus įsijungti į gerų darbų akciją ir
paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo dujomis sistemos įvedimui
ir Katilinės įrengimui. Reikalinga bendra suma: 50 000 Eur. Ieškome 1 tūkstančio žmonių, norinčių prisijungti prie gailestingumo darbų ir dalyvauti savo parama - 50 Eur šioje akcijoje. Aukas galite atnešti į Bažnyčios raštinę, ten būsite
įregistruoti į Aukotojų sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų sąrašus memoriale
geradariams atminti.

LITURGINIAI SKAITINIAI
25 P — Ezr 1, 1-6; Ps 125, 1-6; Lk 8, 16-18
26 A — Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai
Ezr 6, 7-8. 12. 14-20; Ps 121, 1-2. 4. 5; Lk 8, 19-21
27 T — Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
Ezr 9, 5-9; Tob 13, 2. 4. 7-8; Lk 9, 1-6
28 K — Šv. Vaclovas, kankinys
Šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai
Hag 1, 1-8; Ps 149, 1-6. 9; Lk 9, 7-9
29 P — 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 Š — Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Zch 2, 5-9a. 14-15a; Jer 31, 10-13; Lk 9, 44-45
1 S — XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 18, 25-28; Ps 24, 4-9; Fil 2,1-5. (6-11); Mt 21, 28-32
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.

Vincentas Paulietis – tai neprilygstamas artimo meilės šventasis. Vien jau jo įsteigtų institutų sąrašas
užimtų kelis puslapius. Daug jų įsteigė, kad padėtų
vaikams, seneliams, ligoniams, kaliniams, pamišėliams ir vargšams, t. y. visiems fiziškai ir dvasiškai
vargstantiems. Visi šie darbai sklido iš jo begalinės
artimo meilės. Jis gimė 1581 metais Puji (Pouy)
mieste Gaskonijoje valstiečių šeimoje. Kiek paūgėjusį jį išsiuntė ganyti kiaulių. „Esu tik vargšas
kiauliaganys“, – taip jis sakys vėliau, norėdamas
atvėsinti karštus savo gerbėjų ir globotinių pagarbos protrūkius. Tačiau atėjo laikas, kai labiau už
kiaules jis pamėgo mokslus ir pradėjo mokytis
Dakse pas pranciškonus, o vėliau – Tulūzos teologijos fakultete. Jį baigė 1600 metais jau būdamas kunigu. Po to daugiau kaip dešimtį metų gyveno blaškydamasis: daug kartų leidosi į piligrimines keliones
į Romą, Paryžių ir Tunisą. Čia pateko į musulmonų
nelaisvę. Atgavęs laisvę, jis apsistojo Kliši (Clichy)
kaimo parapijoje. Susipažino su Gondžių šeima ir
jos namuose dirbo kaip vaikų auklėtojas. Būrio
draugų (Gondžių šeimos – Filipo Emanuelio ir jo
žmonos Margaritos de Soli, – Pranciškaus Saleziečio ir kitų) padedamas jis ėmė rūpintis vargšais ir
kurti savo tarnystės skurdžiams planus. Juos įgyvendino 1617 metais Lione įsteigęs Gailestingųjų ponių
draugiją. Kelerius metus išbuvęs vyriausiuoju galerų kapelionu, 1625 metais kunigų ugdymo tikslais
įsteigė kunigų misionierių kongregaciją (popiežius
patvirtino 1663 metais). Kongregacijos būstinė buvo
Paryžiuje, Šv. Lozoriaus ligoninėje (iš čia ir jų pavadinimas – lozoriečiai). O prie Gailestingųjų ponių, kurios slaugė Paryžiaus Didžiosios ligoninės
ligonius, draugijos padedamas Luizos de Marilak
(Luise de Marillac) įkūrė ir populiarią Gailestingųjų
seserų draugiją. Jis tarsi nuvargęs darbininkas mirė
miegodamas 1660 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs aštuoniasdešimties metų. Vincentas Paulietis buvo kanonizuotas 1737 metais, o 1885 metais Leonas XIII
paskelbė jį gailestingumo organizacijų globėju.
(„Naujoji šventųjų knyga“)

Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.

Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas; šaukitės jo, nes jis arti!
Tepalieka nusidėjėlis savąjį kelią, nedorėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta pas
Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsąjį Dievą, didžiai gailestingą.
Mano mintys – ne jūsų mintys, ir jūsų keliai – ne mano keliai, – Viešpaties
žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius, ir mano mintys – jūsų mintis.

Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.

Noriu kasdien tave šlovint,
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais.
Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, –
niekas neperpras jojo didybės! –
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstauti negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –
Kur Viešpats žengia – žengia teisingai,
ką jis padaro, tas šventa.
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias,
kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. –

Broliai!
Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką
pasirinkti.
Mane traukia ir viena, ir kita, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi,
nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums.
Tiktai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos.

Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams.

Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą
išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po
denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą,
jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į
mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl
išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.
Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia
stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis
taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas
pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą.
Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.
Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą
susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip
noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’
Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ
SPALIO 3 D.
17.00 val. Rožinis.
17.30 val. Valandų litur gija Šv. Pr anciškaus iškilmės I vakar inė bažnyčioje.
18.00 val. Šv. Mišios Šv. Pr anciškaus gar bei.
19.00 val. Šv. Pr anciškaus Tr anzitas, Ador acija - padėka Viešpačiui Jėzui už
visas malones suteiktas Šventajam Pranciškui (iki 22:00 val.).
SPALIO 4 D.
7.00 val. Šv. Mišios Šv. Pranciškaus garbei, Litanija prie Šv. Pranciškaus altoriaus ir relikvijos.
16.00 val. Gyvūnėlių palaiminimas ir padėka Viešpačiui už kūr iniją bažnyčios šventoriuje.
16.30 val. Rasos Lazdauskaitės spalvotos gr afikos „Diena po lietaus“ parodos
atidarymas bažnyčios galerijoje.
17.00 val. Rožinis.
17.30 val. Valandų litur gija Šv. Pr anciškaus iškilmės II vakar inė bažnyčioje
18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios Šv. Pr anciškaus gar bei (gieda grigališkojo
choralo studija Schola Cantorum de Regina Pacis), litanija prie Šv. Pranciškaus
relikvijos, parapijos ir pranciškoniškosios šeimos agapė vienuolyne (kviečiame į
agapę atsinešti vaišių).

