
 XIV EILINIS SEKMADIENIS              2020 M. LIEPOS 5 D. NR. 1116 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  

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. 

 

► ŠV. BENEDIKTO ŠEIMŲ ŽYGIS 
Visus mažus ir didelius kviečiame smagiai ir turiningai praleisti laiką gamtoje. Liepos 11d. 
(šeštadienį) minint Šv. Benedikto, Europos globėjo, dieną, kviečiame į šeimų žygį.  
Renkamės 11 val. Karklėje (jūros krantas pr ie kapinių) ir  keliausime pėsčiomis iki 
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. 
Maršruto ilgis 9 km. Planuojama trukmė apie 3 val. Maršruto pusiaukelėje planuojama eks-
kursija II pasaulinio karo NORD-VEST 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).  
Išankstinė registracija tel. 8-606-62 973 Birutė. Turite klausimų – skambinkite. 

 

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Vasaros (6,7,8 mėn.) žurnalą ,,ARTUMA“ - 3,00 €; Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 
3,50 €; Knygų:  ,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Dievo įsiverži-
mas“ ir ,,Šviesos ir  Meilės posakiai“. 
 

► MŪSŲ PARAPIJOS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 04-06 MĖN.  
Įplaukos:  
1.  Likutis:  - 4854,6 €. 
2. Šv. Mišių rinkliavos: 15895,95 €. 
3. Aukos: 10352,21 €. Iš viso įplaukų: 26248,16 €. 
Išlaidos:  
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo bei patarnautojų šlaikymas, pastatų išlaiky-
mas, ryšio ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, ): 12223,45 €  
2.Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė ir sielovadinė veikla): 5631,46 €.  
Iš viso išlaidų: 17854,91 €. Likutis laikotarpio pabaigai: 3538,68 €. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

  6 P – Oz 2, 16. 17b. 19-22; Ps 144, 2-9; Mt 9, 18-26 

  7 A – Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 113B, 3-10; Mt 9, 32-38 

  8 T – Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 104, 2-7; Mt 10, 1-7 

  9 K – Oz 11, 1-4. 8c-9; Ps 79, 2ac. 3b. 15-16; Mt 10, 7-15 

10 P — Oz 14, 2-10; Ps 50 (51); Mt 10, 16-23 

11 P – Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas. Pat 2, 1-9; Ps 33, 2–4. 6. 9. 12. 14–15; 

      Mt 19, 27-29 

12 S – XV EILINIS SEKMADIENIS. Iz 55, 10-11; Ps 64, 10-14; Rom 8, 18-23;  

      Mt 13, 1-23 

Ačiū, Dievui už Tave,  

Motinos Teresės seserų vienuolyno sese, Bertine! 
 

Dėkojame už daugiau nei 20 metų tarnystę Kretingoje ir Lietuvoje. 

Sese, Tu didelė Dievo malonė Kretingos žmonėms. Pašventusi savo 
gyvenimą, didžiam tikslui – Dievui ir žmonėms, tarnavai su meile, 
aukojant vienintelį savo turtą – gyvenimą. Dėkojame, sese už Tavo 

pagalbą bei rūpestį, gyvenimo kelyje paklydusiems Dievo vaikams. 
Už tai, jog visus priėmei, pavalgydinai, apiprausei, maldoje globo-
jai... Ačiū Tau, sese, kad buvai, kad esi ir kad Dievo garbei gyveni. 
 

Palydime Tave, sese su malda! Ten, kur Tave šaukia - Dievas! 
 

Klebonas Astijus, broliai ir visi parapijiečiai! 



IŠ PRANAŠO ZACHARIJO KNYGOS (9, 9-10) 
 

   Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra: štai pas tave atkeliauja 
karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunai-
kinsiu Efraimo kovos vežimus ir Jeruzalės žirgus; bus perlaužtas kariškas lankas. Jisai skelbs 
taiką tautoms, ir jo valdžia sieks nuo Jūros lig Jūros, nuo Eufrato ligi žemės pakraščių. 
 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (Ps 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; P.: plg. 1) 
 

P. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. 
 

Dieve, mano Valdove, aš tave šlovinsiu, 
aš tavo vardą garbinsiu amžiais. 
Noriu kasdien tave šlovint, 
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. – P. 
 

Viešpats švelnus, gailestingas, 
didžiai maloningas rūstaut negreitas. 
Viešpats visiems yra geras, 
savo visiems kūriniams gailestingas. – P. 
 

Dieve, tegu visi tvariniai tau dėkoja, 
tegu tave garbina ištikimieji. 
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, 
tegu garsina tavo galybę. – P. 
 

Kas Dievo ištarta – tikra, 
kas jo padaryta – tas šventa. 
Klumpantį Viešpats prilaiko, 
parpuolusiam padeda vėl atsistoti. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (8, 9. 11-13) 
 

   Broliai! 
   Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus 
Dvasios, tas nėra jo. Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis pri-
kėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenan-
čia jumyse. 
   Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate 
pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite. 
 

ALELIUJA. – Šlovė tau, Tėve,  
dangaus ir žemės Viešpatie, kad karalystės paslaptis  

apreiškei mažutėliams. – ALELIUJA. 
 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (11, 25-30) 
 

   Anuomet Jėzus bylojo: 
   „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir 
gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano 
Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir 
kam Sūnus panorės apreikšti.  
   Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo 
pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‚rasite 
savo sieloms atgaivą‘. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. 

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

► GLOBĖJŲ DIENA 
Lietuvoje pirmasis liepos sekmadienis skelbiamas Globėjų diena. Šią datą Lietuvos Respubli-
kos Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. įrašė į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą.  
Juk būtent globėjų ir įtėvių dėka vaikai, netekę savo tikrųjų tėvų globos, gali vėl suprasti, ką 
reiškia gyventi šeimoje, pajusti meilę, rūpestį, saugumą, iš naujo patikėti suaugusiais žmonė-
mis ir savimi. Dėkojame Jums už tai, kad gydote sužeistas sielas, suteikdami joms sparnus ir 
kviesdami skleisti meilę kitiems. 
Globėjų dienos proga linkime Jums, Mielieji, stiprybės, kantrybės, neišsenkančios energijos ir 
tikėjimo savo darbų prasme. Telydi Jus Dievo palaima, sėkmė, visuomenės pagarba ir dėkin-
gumas. 
Kretingos rajono savivaldybėje 41 šeima globoja 53 vaikus. Kretingos socialinių paslaugų 
centro Vaikų globos grupėje gyvena 5 vaikai, netekę prigimtinės savo šeimos. Šiuo metu Lie-
tuvoje savo globėjų vis dar laukia beveik 2 tūkstančiai vaikų. 
Besidomintys vaikų globos ir įvaikinimo klausimais daugiau informacijos galėtų gauti atvykę į 
Kretingos socialinių paslaugų centro Globos centrą, adresu Klaipėdos g. 133 C, Kretinga, 
arba telefonais: 8 671 74477, 8 675 75261, 8 626 88667. 

 

► 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) 

 

► 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 šeštadie-
nio ryto šv. Mišių Kankinių koplyčioje. 

 

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

► PORCIUNKULĖS ATLAIDAI 07.28-08.02   
Visa informacija bus ateinančiuose laikraštėliuose ,,Kelyje“ ir internetiniam pusl. 
www.kretingospranciskonai.lt 

 
 

,,Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie.“ ,,Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie.“ 


