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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. 

► 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, grįs-
tos 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, Kankinių koplyčioje ketvirtadieniais nuo 8 val. ryto iki vakaro šv. Mišių 
vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vieningai junkimės ir budėkime maldoje. 
 

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

 

► SURINKTA AUKŲ PER ŠV. MIŠIAS 
08.04 d. 18:00 val. – 201,00 € 
08.05 d.  8:00 val.  – 356,30 € 
    10:30 val.  – 614,70 € 
      12:30 val.  – 456,25 € 
 Iš viso:                   1628,25 € 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 

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

13 P – Iz 1, 11-17; Ps 49, 8-9. 16bc-17. 21. 23; Mt 10, 34 – 11, 1 

14 A – Iz 7, 1-9; Ps 47, 2-8; Mt 11, 20-24 

15 T – šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Iz 10, 5-7. 13-16;  

  Ps 93, 5-10. 14-15; Mt 11, 25-27 

16 K – Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė).Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 101, 13-21; 

  Mt 11, 28-30 

17 P – Iz 38, 1-6. 22. 7-8; Iz 38, 10-12. 16; Mt 12, 1-8 

18 Š – Mch 2, 1-5; Ps 10, 1-4. 7-8. 14; Mt 12, 14-21 

19 S – XVI EILINIS SEKMADIENIS. Išm 12, 13. 16-19; Ps 85, 5-6. 9-10. 15-16a;  

   Rom 8, 26-27; Mt 13, 24-31. [31-43] 

 

Porciukulės, Švč. Mergelės Marijos  
Angelų Karalienės atlaidai Kretingoje 

liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d. 
 

07.28 – 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2). Malda už 
Kretingos miesto ir rajono švietimo ir mokslo darbuo-
tojus, kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus, parapijos 
katechetus. 
07.29 – 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos rajo-
no policijos komisariato, Kretingos rajono savivaldy-
bės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsaugos tar-
nybų darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos narius.  
07.30 – 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos 
miesto ir rajono ligonius, slaugytojus, medicinos, so-

cialinius darbuotojus ir nevyriausybines organizacijas. 
- Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje 07.30 nuo 8 val. iki 07.31 rytinių šv. Mišių. 
07.31 – 18.00 val. Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje Šv. Mišių metu 
bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas (Telšių vysk. Algirdas Jurevičius). 
08.01 – 8.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje.  
- Tądien organizuojamas jaunimo nuo 14 m. žygis su broliais Carlo ir Edvinu iš Klaipė-
dos šv. Pranciškaus koplyčios į Kretingos Porciunkulės atlaidus. 9:00 – registracija ir 
br. Benedikto žodis; 10:00 – 18:00 – žygis (turėti vandens, maisto pietums, apsaugą nuo 
saulės ar lietaus, patogią avalynę ėjimui). 18:00 – šv. Mišios Kretingos bažnyčioje, agapė 
šventoriuje. (Detalesnę informaciją paskelbsime vėliau). 
 10.30 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje. Malda 
už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą. 
 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje. Malda 
už Kretingos miesto ir rajono verslininkus bei žemdirbius.  
 19.30 val. Agapė, šlovinimas ir  aukcionas–loterija šventoriuje. 
08.02 – 8.00, 10.30 (po šių šv. Mišių aukcionas–loterija šventoriuje) ir 12.30 val. 
Šv. Mišios. 
P.S. Kiekvieną vakarą po 18 val. šv. Mišių arbata – agapė šventoriuje. 



IŠ PRANAŠO IZAIJO KNYGOS (55, 10-11) 
 

 Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę, kad dygtų ir 
želtų, kad neštų sėjėjui sėklos ir valgytojui duonos, taip žodis, išeinąs iš mano burnos; jisai 
pas mane nesugrįžta bergždžias – įvykdo, ko noriu, atlieka, kam siųstas. 
 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (Ps 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (P.: Lk 8, 8) 
 

P. Grūdai nukrito į gerą žemę ir išaugę davė derlių. 
 

Lankai tu, Viešpatie, žemę, drėgmę jai duodi, 
rūpini gausiai. 
Pilnos vandens Dievo upės… 
Tu augini žmogui javą. – P. 
 

Jam žemę parengi šitaip: 
dirvos vagą palaistai, sulygini grumstą, 
lietumi padarai jį minkštesnį, 
palaimini dygstantį grūdą. – P. 
 

Ir kur tik Tavo lankyta, 
visur gausus derlius, 
metinis Tavo geradarybių vainikas. 
Dykumoj veši ganyklos, 
ir kalvos klesti, žaliuoja. – P. 
 

Čia laukuose pasklidusios kaimenės ganos, 
tarpsta kloniuose javas, 
tau skamba dainos ir giesmės. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (8, 18-23) 
 

 Broliai! 
 Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe, kuri mu-
myse bus apreikšta. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinija 
buvo pajungta tuščioms pastangoms, – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi, kad ir 
pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. 
 Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes 
patys, kurie turime dvasios pradmenis, – ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno 
atpirkimo. 
 

ALELIUJA. – Sėkla yra Dievo žodis, o sėjėjas – Kristus. 
Kas jį atranda, gyvens per amžius. – ALELIUJA. 

 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (13, 1-9. (10-23)) 
 

 Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; 
todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo 
palyginimais. 
Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę 
paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes 
neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, su-
džiūvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į 
gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. 
 Kas turi ausis, teklauso!“ 
Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?” 

 Jėzus atsakė: „Jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat, kas turi, 
tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems 
kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems 
pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: 
 „Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko. 
Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, 
nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau“. 
 Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel 
pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. 
 O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie kara-
lystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie 
kelio. 
 Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis 
be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis leng-
vai atpuola. 
 Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė 
nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 
 Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, 
kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“. 

 
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 

 
 

► 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) 
Jau nuo birželio 19 d. iki liepos 25 d. (imtinai), 24 val. 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 vainikė-

lis...) arba pašvęskite savo darbą Dievui. Pašvęstas jūsų darbas Dievui taip pat yra MAL-
DA! 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 mei-
le Tavo Garbei ir Šlovei.  

Registracija galima bažnyčios gale esančiame sąraše bei elektroninė registracija –
www.kretingospranciskonai.lt  
Visų parapijų elektroninis sąrašas 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...! 
 

► 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“. 

Gyvendamas teisiai, o Dieve, Tavo veidą regėsiu, vos rytą pabusiu—Tave išvydęs gėrėsiuos. Gyvendamas teisiai, o Dieve, Tavo veidą regėsiu, vos rytą pabusiu—Tave išvydęs gėrėsiuos. 


