BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► SKILTIS „PRANCIŠKONAI TAU“
Kiekvieną penktadienį laikraštyje „Pajūrio naujienos“ publikuojama skiltis „Pranciškonai
TAU“, kurioje pristatomos Bažnyčios ir mūsų parapijos aktualijos bei sekmadienio Evangelijos ištrauka ir jos komentaras. Esame dėkingi redakcijai už šią galimybę.

►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24H.

Mūsų parapijoje ateinantį 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.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI

MAGNIFICAT birželio mėn. - 2,50 €; Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų:
,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir Meilės posakiai“.

ŠVČ. TREJYBĖ

2020 M. BIRŽELIO 7 D. NR. 1112

► Paskaita "Mes ir jie: žemaičių ir "prūsų" pasienio socialinis - religinis dialogas" 2020 - 06 - 11, pradžia 18 val., lektorė Žavinta Valkiūnienė. Projekto veikla "Šeimos

klubas" Šv.Antano dienos centras, adresu J.Pabrėžos g. 4, Kretinga, registracija tel. 8-64543478 arba 8-687-80978
MŪSŲ PARAPIJOS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 01-03 MĖN.
įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 19335,7 €.
2. Aukos: 2562 €. Iš viso įplaukų: 21897,7 €.
išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo bei dvasininkų išlaikymas, pastatų išlaikymas, ryšio
ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, ): 21338,54 €
2.Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė ir sielovadinė veikla): 5413,76 €. Iš viso išlaidų: 26752,3 €. Likutis laikotarpio pabaigai: - 4854,6 €.
LITURGINIAI SKAITINIAI
8 P – 1 Kar 17, 1-6; Ps 120; Mt 5, 1-12
9 A – 1 Kar 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16
10 T – 1 Kar 18, 20-39; Ps 15; Mt 5, 17-19
11 K – Apd 11, 21b-26, 13,1-3; Ps 97; Mt 5, 17-19
12 P – 1 Kar 19, 9a.11-16; Ps 26; Mt 5, 27-32
13 Š – Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.
1 Kar 19, 19-21; Ps 15; Mt 5, 33-37 arba Iz 61, 1-3a; Lk 10, 1-9
14 S – KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS). Įst 8, 2-3. 14b-16a;
Ps 147, 12-15. 19-20; 1 Kor 10, 16-17; Jn 6, 51-58
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 - 18.00, 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.

metinio liturginio ciklo.

Tau garbė ir šlovė, Švenčiausioji Trejybe!

Tau garbė ir šlovė, Švenčiausioji Trejybe!

IŠ IŠĖJIMO KNYGOS (34, 4b-6, 8-9)
Pakilęs dar ankstų rytą, Mozė, kaip Viešpats jam buvo paliepęs, užlipo ant Sinajaus kalno,
abiem akmens plokštėm nešinas.
Kai Viešpats nusileido debesyje ant žemės, Mozė tenai atsistoja šalia ir ištarė Jahvės vardą.
Pro šalį praeidamas, Jahvė sušuko: „Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas“.
Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniūpsčias ėmė maldauti: „Jei aš, mano Viešpatie, radau tavyje palankumą, tegu mano Viešpats su mumis keliauja. Tiesa, tai kietasprandė
tauta, tačiau dovanok mums kaltę bei nuodėmę ir leisk mums būti tava nuosavybe!“
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56)
P. Garbė ir šlovė tau per amžius!
Garbė tau, Viešpatie, mūsų protėvių Dieve,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.
Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.
Garbė tau, Viešpatie, garbingoj šventovėj,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.
Garbė tau, Viešpatie, karališkam soste,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.
Garbė tau, Viešpatie, dangaus ir žemės Valdove,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.
Garbė tau, Viešpatie, dangaus aukštybėse,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS ANTROJO
LAIŠKO KORINTIEČIAMS

(13, 11-13)
Broliai!
Džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės
bei ramybės Dievas bus su jumis.
Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.
Jus sveikina visi šventieji.
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna
su jumis visais!
ALELIUJA. – Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – ALELIUJA

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (3, 16-18)
Jėzus kalbėjo Nikodemui:
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki,
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis
pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o
kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► Birželio 7 d. - TĖVO DIENA. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus bus aukojamos
šiandien ir visą ateinančią savaitę.

► BIRŽELINĖS PAMALDOS

Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją visus kviečiame birželio mėn., iškart po vakarinių šv.
Mišių, sekmadieniais – po Sumos.

► ŠV. ANTANO ATLAIDAI

Birželio 12-14 d. mūsų parapijoje švęsime Šv. Antano atlaidus. Šv. Mišios:
Birželio 12 d. 7:00 ir 18:00 val.
Birželio 13 d. 8:00; 10:30; 12:30 ir 18:00 val.
Birželio 14 d. 8:00; 10:30; 12:30 val.

► DEVINTINĖS

Birželio 14 d., sekmadienį, švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę – Devintines. Po Sumos šv. Mišių kviečiame dalyvauti Devintinių procesijoje.

► Kvietimas jungtis 24/7 maldoje, visoms Palangos dekanato parapijoms (17 parapijų)!

Dievo išrinktieji parapijiečiai! Kviečiame jungtis į nenutrūkstamos grandinės maldą!
Atviros širdies malda, palydėkime mūsų vyskupą Kęstutį Kėvalą ir pasitikime naująjį – vysk.
Algirdą Jurevičių!
Intencija: Kad Dievas atvertų ir stiprintų Jų, kaip ganytojų, tėvišką širdį.
„Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę,...“( Ef.4,2)
Nuo birželio 19d. iki liepos 25d. (imtinai), 24val per parą ir 7 dienas per savaitę. Tegul dėl
Dievo Meilės, Šventoji Dvasia įkvepia ir lydi mus besimeldžiančius.
1. Maldos vieta – namuose ar kitoje jums patogioje vietoje.
2. Maldos trukmė – 30 min. (ar daugiau)
3. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai (info. žemiau)
4. Malda – pasirinkite savo mėgstamą maldą (Litanijos, Rožančius, Gailestingumo vainikėlis...) arba pašvęskite savo darbą Dievui. Pašvęstas jūsų darbas Dievui taip pat yra
MALDA! Savais žodžiais prieš darydami kokį darbą, mintyse pasakykite: pvz.: Dieve, noriu pašvęsti šį darbą Tau! Atliksiu šį darbą, kiek galiu geriau, sąžiningai, su
džiaugsmu ir meile Tavo Garbei ir Šlovei.
Registracija galima bažnyčios gale esančiame sąraše bei elektroninė registracija www.kretingospranciskonai.lt
Visų parapijų elektroninis sąrašas bus vienas bendras, nuolat atnaujinamas papildant duomenis iš kiekvienos bažnyčios gale esančio sąrašo.
Kilus klausimams, susisiekite tel. 860387657 Vita.
Malda išreikšta meilė artimui, tai Meilė – Dievui...!

