
 XVI EILINIS SEKMADIENIS              2020 M. LIEPOS 19 D. NR. 1118 

 

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;  

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 šešta-
dienio ryto šv. Mišių Kankinių koplyčioje. 

 

► SURINKTA AUKŲ  PER ŠV.MIŠIAS 
 

08.11 - 18:00 –121,40 €. 
08.12 -   8:00 - 254,07 €. 
    10:30 - 340,21 €. 
    12:30 - 218,80,25 €. 
Viso: 934,48 €. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

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

20 P – Mch 6, 1-4. 6-8; Ps 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21. 23; Mt 12, 38-42  

21 P – Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 85, 2-8; Mt 12, 46-50 

22 T — Šv. Marija Magdalietė. Gg 3, 1-4a; Ps 62, 2-9; Jn 20, 1. 11-18  

23 T – Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja. Gal 2, 19-20; Ps 15, 1-2. 5. 7-8. 11;  

  Jn 15, 1-8  

24 K – Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 35, 6-7ab. 8-11; Mt 13, 10-17  

25 P – Šv. Jokūbas, apaštalas. 2 Kor 4, 7-15; Ps 125, 1-6; Mt 20, 20-28  

26 S – XVII EILINIS SEKMADIENIS. 1 Kar 3, 5. 7-12; Ps 118, 57. 72. 76-77. 127-130;   

  Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-46. [47-52]  

 

Porciukulės, Švč. Mergelės Marijos  
Angelų Karalienės atlaidai  Kretingoje  

07.28 - 08.02 
 

07.28 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2). Mal-
da už Kretingos miesto ir rajono švietimo ir mokslo 
darbuotojus, kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus, 
parapijos katechetus. 
07.29 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos 
rajono policijos komisariato, Kretingos rajono savi-
valdybės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsau-
gos tarnybų darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos 
narius.   
07.30 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos 

miesto ir rajono ligonius, slaugytojus, medicinos, socialinius darbuotojus ir nevyriausybi-
nes organizacijas. 
- Švč. Sakramento Adoracija 07.30 nuo 8 val. ryto iki 07.31 rytinių šv. Mišių bažnyčioje. 
07.31 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje  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, o po 
to agapė šventoriuje. (Detalesnė informacija 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 IŠMINTIES KNYGOS (12, 13. 16-19) 
 

   Nėra kito Dievo – tik tu esi vienas, kurs visa ką tvarko didžiai rūpestingai. Todėl tau nerei-
kia kam nors dar įrodyt, jog tavo sprendimai tikri ir teisingi. Tu didis, galingas, tačiau ir tei-
singas. Visiems viešpatauji, visiems ir atleidi. Tu savo galybę tik tam teparodai, kas nepripa-
žįsta, jog ji neribota. Ir tuos, kurie tavo galybės nepaiso, tu priverstas bausti dėl jų įžūlumo. 
Naudodamas galią, švelniausiai ją taikai – teisi išmintingai, visad gailestingai, nors visa, ką 
nori, gali padaryti. Iš to, kaip elgiesi, visi pasimoko: žmogus kitam žmogui – bičiulis ir drau-
gas. Saviesiems vaikams palikai giedrą viltį, jog ir nusidėjus jiems leisi sugrįžti.  
 
Atliepiamoji psalmė: (85, 5-6. 9-10. 15-16) 
P. Viešpatie, tu meilus, maloningas. 
  

Viešpatie, tu meilus, maloningas  
ir gailestingas visiems,  
kurie tavęs šaukias. Viešpatie, mano maldos paklausyki,  
pasidomėki, ko garsiai maldauju. – P.  
 

Visos tavo sutvertosios tautos eis tavęs,  
Viešpatie, garbint, skelbs tavo vardą.  
Tu esi didis ir stebuklingas,  
tu, tiktai tu esi Dievas! – P. 
 

Bet tu, Viešpatie, Dieve  
gailestingas ir maloningas,  
rūstaut negreitas, geriausias, ištikimiausias.  
Žvelk į mane ir manęs pagailėki, duok savo tarnui stiprybę. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS ( 8, 26-27) 
 

Broliai!  
Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, to- 
dėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Širdžių Tyrėjas žino Dvasios sieki-
mus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.  

 
ALELIUJA.  - Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,  

kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams.  - ALELIUJA. 
 

EVANGELIJA MAGAL MATĄ (13, 24-31.(31-43)) 
 

Jėzus pateikė minioms palyginimą:  
„Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms 
bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau.  
Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: 
‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė: ‘Tai 
padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime’. Jis atsakė: 
‘Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus 
augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į 
pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.  
[Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios 
grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užau-
gęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir 
susisuka lizdus jo šakose“.  

Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir 
įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.  
Visa tai Jėzus bylojo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, 
kas buvo pranašo pasakyta: „Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio 
sukūrimo paslėptus dalykus“.  
Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palygi-
nimą apie rauges dirvoje“. Jis atsiliepė:  
„Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vai-
kai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o 
pjovėjai – angelai.  
Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus 
išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos 
į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės  
kaip saulė savo Tėvo karalystėje.  
Kas turi ausis, teklauso!“]  

 
 
 
 

 
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 mei-
lę,...“( 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 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 įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir  
Meilės posakiai“. 
 

Tu esi didis ir stebuklingas, tu, tiktai tu esi Dievas! Tu esi didis ir stebuklingas, tu, tiktai tu esi Dievas! 


