BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
►Kviečiame aplankyti parodą „Vilties piligrimystė“, skirtą popiežiaus Jono
Pauliaus II vizitui Lietuvoje. Par oda veikia Kr etingos muziejaus (Vilniaus g.
20, Kretinga) parodų salėje (įėjimas iš Žiemos sodo). Parodą aplankyti galima iki
liepos 4 dienos trečiadieniais-sekmadieniais 10:00-18:00 val.
► DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Liepos 1-12 d., vyks Didieji Žemaičių Kalvar ijos atlaidai.
Liepos 4 d., šeštadienį, or ganizuojama kelionė į Žemaičių Kalvar ijos atlaidus.
Išvykimas – 9.00 val. nuo Kretingos kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1). Kelionės
kaina – 5 €. Kviečiame r egistr uotis par apijos r aštinėje.
► ŠV. BENEDIKTO ŠEIMŲ ŽYGIS

Visus mažus ir didelius kviečiame smagiai ir turiningai praleisti laiką gamtoje!
Išankstinė registracija tel. 8-606-62973 Birutė.
Liepos 11d. (šeštadienį) minint Šv. Benedikto, Europos globėjo, dieną, kviečiame šeimas į žygį! Renkamės 11 val. Karklėje (jūros krantas prie kapinių). Keliausime pėsčiomis
iki Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Maršruto ilgis 9 km. Planuojama trukmė apie 3 val. Maršruto pusiaukelėje planuojama ekskursija II pasaulinio karo NORDVEST gynybiniame komplekse (kaina 1 euras). Po žygio jūsų lauks skanus maistas ir malonūs netikėtumai.
Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako tėvai.
Atvykimu – parvykimu pasirūpinate patys (tinkamos parkavimui vietos yra Karklėje ir prie
Šv. Pranciškaus vienuolyno).
Turite klausimų – skambinkite

► 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.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų: ,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino
žingsniais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir Meilės posakiai“.
LITURGINIAI SKAITINIAI
29 P - šv. Petras ir Paulius, apaštalai. Apd 12, 1-11 ; Ps 49, 7-13. 16bc-17; 2 Tim 4,6-9;
Mt 16, 13-19
30 A - Am 3, 1-8; 4, 11-12; Ps 5; Mt 8, 23-27
1 T - Am 5, 14-15.21-24; Ps 49; Mt 8, 28-34
2 K - Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė. Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lk 2, 41-51
3 P - šv. Tomas, apaštalas. Ef 2, 19-22; Ps 49; Jn 20, 24-29
4 Š - Am 9, 11-15; Ps 84; Mt 9, 14-17
XIV EILINIS SEKMADIENIS – Zch 9,9-10; Ps 144,1-2.8-11.13-14; Rom 8,9.11-13; Mt 11,25-30
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 - 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.

XIII EILINIS SEKMADIENIS
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LAIŠKAS TELŠIŲ VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS
Brangūs Telšių vyskupijos dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo atstovai bei pasauliečiai,
Dievo valia ir popiežiaus Pranciškaus skyrimu netrukus pradėsiu eiti Telšių vyskupijos ganytojo pareigas. Suprantu Jūsų liūdesį išleidžiant į Kauno arkivyskupiją tarnauti
taip mylimą vyskupą Kęstutį Kėvalą, tačiau ir apaštalams Kristus sakė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Tas žodis eikite atneša kūrybines permainas ir praktiškai įvykdo popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti iš savo komforto zonų ir atsiverti naujai Dievo teikiamai tikrovei. Išėjimas susijęs su misionieriškumu,
nauju užsidegimu ir pasitikėjimu Dievo vedimu.
Mieli Telšių vyskupijos žmonės,
Kristus visuomet siųsdavo apaštalus ten, kur jie dar nėra buvę. Būtent tokia neatrasta
žemė man yra Žemaitija ir Mažoji Lietuva. Žengdamas pirmuosius apaštalinės vyskupo
tarnystės žingsnius Telšių vyskupijoje būsiu labai reikalingas Jūsų padrąsinančio žodžio
ir palaikančios maldos. Tik būdami kartu kaip viena Dievo vaikų šeima gebėsime siekti
tikslo bei laimikio, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje (plg. Fil 3,14).
Taip pat šia proga noriu pranešti, jog birželio 29 d. (pirmadienį), Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, 12 val. planuojamas mano ingresas Telšių vyskupijos katedroje. Dėl
užsitęsusios pandemijos ir didesnių susitikimų bei renginių apribojimų neįmanoma visų
Jūsų pakviesti į ingreso iškilmę, tačiau prašau maldos naujai prasidedančiam tarnavimo
Viešpaties vynuogyne etapui. Ingreso pamaldas transliuos „Marijos radijas“. Jos tiesiogiai bus transliuojamos ir Telšių vyskupijos „You Tube“ kanalu.
Nenusiminkite, jei dėl apribojimų negalėsite dalyvauti ingreso iškilmėse, bet dalyvaukite liepos 2–12 dienomis Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ten mes artimiau susitiksime! Kryžiaus kelyje įvykę susitikimai, įsirėžę į išganymo istoriją, leidžia kartu sekti Kristumi ir per Kryžių pasiekti Prisikėlimą.

Su malda ir palaiminimu,
Vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas nominatas

Plokite delnais, visos tautas, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

IŠ ANTROSIOS KARALIŲ KNYGOS ( 4, 8-11, 14-16a)
Vieną dieną Eliziejus atvyko į Šunemą. Tenai gyveno kilminga moteris, kuri jį užprašė
pas save vakarienės. Vėliau, kada bekeliavęs pro šalį, jis nuolat užsukdavo pas ją vakarienės.
O kartą jinai savo vyrui pasakė: „Žinau, jog tas vyras, kuris pas mus apsilanko, yra šventas
Dievo žmogus. Išmūrykime jam viršuje kambarėlį; tenai pastatykime lovą, stalą, kėdę ir žibintą. Kada jis pas mus beužeitų, galės tenai apsistoti.“
Kartą vėl apsilankęs, Eliziejus paklausė savo tarną Gehazį, ką dėl tos moters padarius.
Tasai atsakė: „Jinai neturi sūnaus, ir jos vyras - nusenęs“. Tada jis paliepė: ,,Pakviesk ją!“
Tasai pavadino. Kai ji pasirodė prie durų, ją Eliziejus patikino: „Ateinančiais metais – Dievas duos – apie šį laiką tu glamonėsi sūnelį“.
P. Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. ( Ps 88 (89))
Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius,
kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: ,,Santarvės malonė užtikrinta amžiams“.
Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. – P.
Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai,
tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena.
Nuolat linksmina ją tavo vardas,
didžiuojas ji tavo teisybe. – P.
Jos galybę spindesys tavo puošia,
Mes stiprūs tavo malone.
Juk Viešpaties rankoj yra mūsų skydas,
Visagalio žinioj ir Izraelio karalius. – P.
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (5, 12-15)
Broliai! Mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu
mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo
šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.
Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad, prisikėlęs iš
numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė
nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save
mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.
Aleliuja. – Jūs išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta; garsinkite šlovingus
darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. - Aleliuja
EVANGELIJA PAGA MATĄ (10, 37-42)
Jėzus bylojo savo apaštalams: ,,Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir
neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“.
,,Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas
priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad
jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam
iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Plokite delnais, visos tautas, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MALDOS INTENCIJOS LIEPOS MĖNESĮ:
Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu.
...tegul visi bus viena! (Jono 17:21)
Vieningai junkimės ir budėkime maldoje.
Liepos mėn. intencijos:
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos
meile, pagarba ir patarimu.
 Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas stiprintų Jo sveikatą, ganant jam pavestą
kaimenę.
 Už mūsų kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius.
Kad būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų tikrasis Jėzaus Kristaus
atspindys;
Parapijiečius už vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše.
Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita
Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. (Mato 9:38)

► JUNGIAMĖS 24/7 MALDOJE. VISAS PALANGOS DEKANATAS.

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)
Jau 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...!

► ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA

Mūsų parapijoje ateinantį ketvirtadieniais nuo 8 val. iki vakaro šv. Mišių vyks Švenčiausiojo
Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime maldoje.

DĖMESIO KEISIS ŠVČ SAKRAMENTO ADORACIJOS DIENA!
Švč. Sakramento adoracija nuo Žolinių prasidės penktadieniais po ryto šv. Mišių iki šeštadienio ryto šv. Mišių Kankinių koplyčioje.

