BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► DIDIEJI ŠILINIŲ ATLAIDAI.
Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje Švč.M.Marijos gimimo atlaidai. Džiugu, jog iš mūsų parapijos važiuos net du autobusai. Dar yra keleta laisvų vietų, tad kviečiame važiuoti (09.11
d. 7 val.—kaina 7 €.). Užsirašyti galite parapijos raštinėje.
►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
19 P – Ts 2, 11-19; Ps 105, 34-37. 39-40. 43ab-44; Mt 19, 16-22
20 A – Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Ts 6, 11-24a; Ps 84, 9. 11-14;
Mt 19, 23-30
21 T – Šv. Pijus X, popiežius. Ts 9, 6-15; Ps 20, 2-7; Mt 20, 1-16
22 K – Švč. M. Marija Karalienė. Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 112, 1-8; Lk 1, 26-38
23 P – Rut 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 145, 5-10; Mt 22, 34-40
24 Š – Šv. Baltramiejus, apaštalas. Apr 21, 9-14; Ps 144, 10-13. 17-18; Jn 1, 45-51
25 S – XXI EILINIS SEKMADIENIS. Iz 66,18-21; Ps 116, 1. 2; Žyd 12, 5-7. 11-13;
Lk 13, 22-30
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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„Viešpatie,
tavo žodžiai,
yra dvasia ir
gyvenimas.
Tu turi amžinojo

gyvenimo
žodžius“

Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!

IŠ PRANAŠO JEREMIJO KNYGOS (38, 4-6. 8-10)
Tuomet (kada, pasirodžius faraono kariuomenei, chaldėjų kariuomenė atsitraukė
nuo Jeruzalės) didikai kalbėjo karaliui Cidkijui: „Tą Jeremiją reikia nužudyti, nes
savo kalbomis jis smukdo išlikusių šiame mieste karių narsumą ir numuša nuotaiką
visai tautai. Tasai žmogus juk ne gero siekia šiai tautai, o blogo“.
Karalius Cidkijas atsakė: „Dabar jis jūsų rankose; karalius bejėgis prieš jūsų valią“. Tada jie sugriebė Jeremiją ir įmetė į princo Malkijo šulinį, esantį sargybos kieme, virvėmis jį nuleidę į dugną. Vandens tenai nebuvo, tik dumblas, ir Jeremijas
įklimpo į dumblą.
Vienas dvariškis, kušitas Ebed Melechas, kreipėsi į karalių: „Viešpatie, mano
valdove, juk tai blogai, kaip tie vyrai pasielgė su pranašu Jeremiju: jį įmetė į šulinį,
kad tas ten badu numirtų. Mieste nebėra gi duonos“.
Tada karalius įsakė kušitui Ebed Melechui: „Paimk iš čia su savim tris vyrus ir
ištrauk iš šulinio pranašą Jeremiją, kol tas nenumirė!“

Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!

ALELIUJA. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (12, 49-53)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti
pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o
nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du
prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė
prieš motiną; anyta prieš marčią, o marti prieš anytą“.

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (39, 2-4. 18)
P. Viešpatie, skubėk man padėti.

Viešpaties aš laukte laukiau,
ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. – P.
Graudingąjį balsą išgirdo,
mane iš vargo duobės jis ištraukė, iš tos baisiausios klampynės.
Jis ant uolos mano kojas pastatė
ir sutvirtino mano žingsnius. – P.
Į mano lūpas naują giesmę įdėjo,
giesmę Dievui pagarbint.
Daugelis tai pamatys, ims Dievo bijotis,
tvirtai Viešpačiu viltis. – P.
Aš esu vargšas, beturtis,
tačiau manim rūpinas Viešpats.
Tik tu padėjėjas, vaduotojas mano, –
o mano Dieve, nedelsk su pagalba. – P.

IŠ LAIŠKO ŽYDAMS (12, 1-4)
Broliai!
Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės
pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas
gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.
Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme.

Jau prasidėjo registracija šiems sakramentams ruoštis, šiemet ji yra internetinėje erdvėje. 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.

