BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ – ŽOLINĖ
Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį, Šv. Mišias švęsime 8, 12.30 ir 18 val. Šv. Mišių
metu bus šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
►DĖMĖSIO!!! PARAPIJOS RAŠTINĖ PIRMADIENIAIS NEDIRBA.
►Nuo rugpjūčio mėnesio pirmadienio rytais 7 .00 val. šv. Mišios jūsų intencijomis bus ne bažnyčioje, o šv. Klaros vienuolyno koplyčioje. (Mėguvos g. 34 ).
► Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com ,,GEROJI NAUJIENA“ iš Kretingos bažnyčios. Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti, išgirsti....
► 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.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje
likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.
► 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
12 P – Įst 10, 12-22; Ps 147, 12-15. 19-20; Mt 17, 22-27
13 A – Įst 31, 1-8; Įst 32, 3-4a. 7-9. 12; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
14 T – Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. Įst 34, 1-12;
Ps 65, 1-3a. 5. 8. 16-17; Mt 18, 15-20
15 K – ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ). Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10;
Ps 44, 10bc. 11–12. 16; P.: 10b; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
16 P – Joz 24, 1-13; Ps 135, 1-3. 16-18. 21-22. 24; Mt 19, 3-12
17 Š – Joz 24, 14-29; Ps 15, 1-2a. 5. 7-8. 11; Mt 19, 13-15
18 S – XX EILINIS SEKMADIENIS. Jer 38, 4-6. 8-10; Ps 39, 2–4. 18; Žyd 12, 1-4;
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 IŠMINTIES KNYGOS (18, 6-9)
Apie aną naktį tėvams mūsų buvo iš anksto paskelbta,
kad jie, sužinoję, kas jiems pažadėta, vis būtų viltingi.
Tad tavo tauta pasikliaudama laukė
teisiųjų palaimos, o priešų žlugimo.
Nubausdamas priešus, o mus pasišaukęs,
išaukštinai tautą, jai suteikei garbę.
Pavojams praėjus, gerų tėvų sūnūs
laisvai ėmė švęsti aukojimo šventę.
Visi jie vieningai įsipareigojo
laikytis įstatymo – Dievo Teisyno,
kartu džiaugtis laime, vargus drauge kęsti.
Paskui užgiedojo šventas tėvų giesmes.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (32, 1. 12. 18-20. 22)
P. Laiminga

tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe.

Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji;
teisiesiems garbinti dera.
Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko,
toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. – P.
Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo,
kurie tikis jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. – P.
Mes jo didžiai išsiilgę,
jis mūsų rėmėjas ir skydas.
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes gi taip tavim tikim. – P.

Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis!

IŠ LAIŠKO ŽYDAMS (11, 1-2. 8-12. [13-19])
Broliai!
Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį
protėviai gavo gerą liudijimą.
Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir
išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas.
Tikėdama ir pati Sara gavo galią tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus; ji
pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro, ir netgi apmirusio,
gimė palikuonys, „gausūs, tartum dangaus žvaigždės, ir nesuskaitomi, kaip jūros
pakrantės smiltys“.
[Jie visi mirė, tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje ateiviai ir keleiviai. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie siekė geresnės tėvynės, tai yra
dangiškosios. Todėl nėra Dievui negarbės vadintis jų Dievu; jis jiems parengė Miestą!
Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti
net viengimį sūnų – jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta: „Tau bus
duoti palikuonys iš Izaoko“. Jis galvojo, kad Dievui įmanoma prikelti mirusius, ir
todėl atgavo sūnų, kaip pavyzdį.]
ALELIUJA. – Budėkite ir būkite pasirengę,
nes nežinote, kurią valandą ateis Žmogaus Sūnus. – ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (12, [32-34]. 35-40. [41-48])
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
[„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi,
kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų
lobis, ten ir jūsų širdis“.]
„Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones,
kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš
tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus
jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos
budinčius, laimingi jie!
Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti
į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.
[Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“
Viešpats atsakė: „Koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti? Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės.

Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis!
Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: ‚Mano šeimininkas neskuba grįžti‘, ir ims
mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano.
Šeimininkas jį žiauriai nubaus, ir jam teks neištikimųjų likimas.
Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią
nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai
pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug ir pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“.]

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Jau prasidėjo registracija šiems sakramentams ruoštis, šiemet ji bus elektroninė. Tad
visa informacija bei registracijos anketas rasite internetiniame puslapyje:
www.kretingospranciskonai.lt Registruokitės bei dalinkitės informacija su visais
pažįstamais, kad visi norintys galėtų užsiregistruoti.
►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24 H.
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono 10.10)
Nuo rugpjūčio 22d., mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio
8 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija 24 val. (Kankinių koplyčioje).
Vieningai junkimės ir budėkime maldoje, dienos ir ypač nakties metu už mūsų kleboną
Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius. Parapijiečius, už
vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše.
Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita
Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. (Psalmė 22.6)
► KVIEČIAME Į KATECHUMENATO PROGRAMĄ
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui
priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į
Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems, kurie
vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus, o dabar suaugę norėtų labiau pažinti
ir pagilinti savo tikėjimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato
tikslas yra padėti ją keliauti. Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, Katechumenato programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas
vyks nuo rugsėjo iki birželio mėnesio, vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į parapijos
raštinę darbo dienomis arba į Vilmą tel. 8 688 29558.
► LANGŲ IR DURŲ TVARKYBOS PROJEKTAS
Šiuo metu Kretingos Apreiškimo vienuolyne yra vykdomas projektas pakeisti langams
ir durims. Nemažą dalį gausime iš Europos pinigų, tačiau reikia prisidėti bei savomis
lėšomis. Tad turime surinkti 60 000 €. Visų, kurie galite, prašome prisidėti bet kokia
auka, kurią galite palikti parapijos raštinėje.

