BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KURSAS TĖVAMS, AUGINANTIEMS PAAUGLIUS
Tai penkių užsiėmimų praktinis ciklas, skirtas padėti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 metų. Vaikų auklėjimo ekspertų Nick ir Sila Lee paskaitos
ir tėvų bei paauglių liudijimai DVD formatu. Kurso metu tėvai atlieka užduotis
„Kurso dalyvių“ knygelėse, turi galimybę dalintis patirtimi ir ieškoti atsakymų į
rūpimus klausimus su kitais tėvais.
Kurso pradžia: lapkričio 10 d., 18.30 val.
Kurso temos:
Šv. Antano dienos centre, J . Pabr ėžos g. 4
1. Pabaigos numatymas.
(akmeninis namelis priešais kultūros centrą).
2. Paauglių poreikių supratimas.
Prašome registruotis tel.: 8 610 42462.
3. Ribų nustatymas.
4. Emocinės sveikatos stiprinimas.
Kursą organizuoja Kretingos parapijos
šeimų tarnyba
5. Pagalba tinkamai pasirinkti.
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Viešpatie Jėzau,
Tu per Šventąją
Dvasią sugrįžk
į mano praeitį.
Pagydyk bet kokią
praeityje man
padarytą žaizdą.
Užgydyk visas žaizdas,
jei jų kam nors
padariau. Savo
gydančia meile
paleisk tuos santykius,
kuriuos aš per savo
kaltę pažeidžiau.
Tačiau jeigu aš turiu
dar ką nors padaryti,
jei yra koks asmuo,
kuris dėl manęs
kenčia, parodyk jį.
Prašau atleidimo ir
pasiryžtu atleisti.
Pašalink iš mano
širdies visokį kartėlį
ir pripildyk mane
savosios meilės.
Dėkoju Tau, mano
Jėzau! Tu esi mano
išgelbėtojas, mano
didysis ganytojas ir
ramybės davėjas.
Tau visa garbė ir
šlovė! Ačiū Tau,
Viešpatie Jėzau!
Amen.

► ŠIO SEKMADIENIO RINKLIAVA - MISIJOMS
Šį sekmadienį švenčiama Pasaulinė misijų diena. Rinkliavų metu surinktos aukos bus skiriamos misijų rėmimui.
► 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
23 P — Šv. Jonas Kapestranas, kunigas
Rom 4, 20-25; Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75; Lk 12, 13-21
24 A — Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
Rom 5, 12. 15. 17-21; Ps 39, 7-10. 17; Lk 12, 35-38
25 T — Rom 6, 12-18; Ps 123, 1-8; Lk 12, 39-48
26 K — Rom 6, 19-23; Ps 1, 1-4. 6; Lk 12, 49-53
27 P — Rom 7, 18-25a; Ps 118, 66. 68. 76-77. 93-94; Lk 12, 54-59
28 Š — Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai
Ef 2, 19-22; Ps 18, 2-5; Lk 6, 12-19
29 S — XXX EILINIS SEKMADIENIS
Iš 22, 20-26; Ps 17, 2-4. 47. 51ab.; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
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.

(Šią maldą šv. Motina Teresė
kalbėjo prieš užmigdama)
Ps 16, 6. 8

Girkite Viešpaties garbę, galybę.

Štai ką sako Viešpats savo pateptiniam Kyrui:
„Tave aš laikau už rankos, kad tau pajungčiau tautas, nuginkluočiau karalius, kad durys prieš tave atsivertų ir vartai nebūtų uždaryti.
Dėl savojo tarno Jokūbo, dėl savo rinktinio Izraelio tave aš pašaukiau vardu
ir iškėliau į garbę, nors tu manęs nežinojai. Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas; be manęs, nėra Dievo. Tave aš apjuosiau, nors tu manęs nežinojai, kad
nuo saulės tekėjimo iki jos leidimosi būtų žinoma, jog, be manęs, nėra kito.
Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas“.

Girkite Viešpaties garbę, galybę.
Viešpačiui naują giesmę giedokit,
giedokite jam visos šalys.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –
Didis gi Viešpats, vertas garbės begalinės.
Jo reik bijoti labiau nei visokių dievaičių.
Niekis visi pagonių dievaičiai,
o mūsų Viešpats – visatos Kūrėjas. –
Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,
girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –
Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.
Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. –

Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bažnyčiai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė!
Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, nuolat minėdami savo Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus,
meilės pastangas bei vilties ištvermingumą vardan mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus. Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai, apie jūsų išrinkimą, nes
mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su giliu įsitikinimu.
Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje.
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.

Girkite Viešpaties garbę, galybę.

Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje.
Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti:
„Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“
Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą.
Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“
Jie atsakė: „Ciesoriaus“.
Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo –
Dievui“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► SPALIO MĖNUO SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS ROŽINIUI
Rožinis spalio mėnesį mūsų bažnyčioje kalbamas kasdien 17 val. ir po 18 val.
šv. Mišių. Sekmadieniais - po Sumos.
► LAUKO KOPLYTĖLĖS
Kretingos vyrų maldos grupė, skatindama šeimose pamaldumą, siūlo parapijiečiams įsigyti lauko koplytėles su Švč. M. Marijos statulėle savo namams ar
sodybai. Auka - 80 Eur. Koplytėlės pakabinamos. Išmatavimai - aukštis: 50 cm.,
plotis: 30cm. Norinčius kviečiame kreiptis tel.: 8 687 51325.
► BRANGŪS GERADARIAI,
Broliai pranciškonai dėl Dievo meilės prašo paaukoti bulvių ar kitų daržovių.
Dievas jums atlygins.
► INTERNETINIS DIENRAŠTIS Bernardinai.lt KVIEČIA
mūsų ištikimiausius skaitytojus ir visus, kuriems gali būti įdomu, į susitikimą su
redakcijos atstovais spalio 29 d., sekmadienį, po Sumos šv. Mišių, Špitolėje.
Susitikime dalyvaus: internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius
Donatas Puslys, vyr. redaktoriaus pavaduotoja Rosita Garškaitė ir direktorė
Veronika Kimbrytė. Galėsite padiskutuoti Jums aktualiomis temomis. Maloniai
kviečiame dalyvauti!
► ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ
IR VĖLINIŲ DIENOMIS
Lapkričio 1 d. - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 18 val. šv. Mišių
vyks Vėlinių procesija į senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ir žibintuvėlį). Lapkričio 2 d. šv. Mišios vyks 7.00 ir 18.00 val.
Į kapines kviečiame nešti tik šventintas žvakes.

► ŠLOVINIMO VAKARAS
Lapkričio 3 d., penktadienį, 19.00 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g.
6) vyks šlovinimo vakaras. Šlovins Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
ir bendruomenė „Naujoji Sandora“. Šlovinimas vyks kartu su užtarimo malda.

