BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
►PADĖKA PARAPIJIEČIAMS
Šeštadienį, liepos 25d., baigėsi jungtinė maldos 24/7 vieninga bendrystė už vyskupus. Palydint vyskupą Kęstutį Kėvalą ir pasitinkant vyskupą Algirdą Jurevičių. Kad Dievas atvertų
Jų, kaip ganytojų, Tėvišką širdį! Telydi Juos Dievo malonės! Dėkojame Dievui už įkvėpimo
malonę, burti ir nuoširdžiai jungtis bendrai maldai! Ačiū visų Palangos dekanato parapijų
parapijiečiams už atsidavimą, rūpestį ir Jūsų atviros širdies maldas! Tegul reikiamu laiku,
Viešpats atlygina pamaldžiu įkvėpimu kitus, maldai už Jus! Dievas saugo Jus! "„Kas mane
myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą... " (Psalmynas 91:14)
► KŪRYBOS VAKARAS
Liepos 31 d. (penktadienį) po vakar o šv. Mišių kviečiame Aušros Budreckienės
(poezija) ir Gintaro Puco (muzika) kūrybos vakarą arbatinėje ,,Špitolė“.
► Knygos „Šventoji Klara Asyžietė“ sutiktuvės
Rugpjūčio 9 d., 15 val. Šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje vyks šv. Mišios su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru br. Algirdu Malakauskiu OFM ir broliais pranciškonais. Po šv. Mišių – ses. Claire-Pascale Jeannet OSC knygos
„Šventoji Klara Asyžietė“ sutiktuvės. Vienuolyno pokalbių kambaryje vyksiančios agapės
metu bus galima įsigyti naują knygą.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Vasaros (6,7,8 mėn.) žurnalą ,,ARTUMA“ - 3,00 €; žurnalą ,,Mylėkit viens kitą“ - 1,00 €;
Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų: ,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir Meilės posakiai“.

► SURINKTA AUKŲ PER ŠV.MIŠIAS
07.18 - 18:00 –181,20 €.
07.19 - 8:00 - 276,50 €.
10:30 - 456,00 €.
12:30 - 379,10€.
Viso: 1292,80 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
27 P - Iš 19, 1-2. 9-11. 16-20; Dan 3, 52-56; Mt 13, 10-17
28 A - Iš 20, 1-17; Ps 18, 8-11; Mt 13, 18-23
29 T - Šv. Morta. 1 Jn 4, 7-16; Ps 112, 1-8; Jn 11, 19-27
30 K - Jer 18, 1-6; Ps 145, 1-6ab; Mt 13, 47-53
31 P - Šv. Ignacas Lojola, kunigas. Jer 26, 1-9; Ps 105, 19-23; Mt 13, 54-58
1 Š - Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Jer 26, 11-16. 24; Ps 68, 15-16. 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12
2 S – XVIII EILINIS SEKMADIENIS. Iz 55, 1-3; Ps 144, 8-9.15-18; Rom 8, 35. 37-39;
Mt 14, 13-21
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.

XVII EILINIS SEKMADIENIS
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Porciukulės, Švč. Mergelės Marijos
Angelų Karalienės atlaidai Kretingoje
07.28 - 08.02
07.28 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2). Malda už Kretingos miesto ir rajono švietimo ir mokslo
darbuotojus, kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus,
parapijos katechetus.
07.29 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos
rajono policijos komisariato, Kretingos rajono savivaldybės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsaugos tarnybų darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių
pajėgų karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos
narius.
07.30 - 18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Malda už Kretingos
miesto ir rajono ligonius, slaugytojus, medicinos, socialinius darbuotojus ir nevyriausybines 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 Apr eiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje bus
teikiamas Sutvirtinimo sakramentas (Telšių vysk. Algirdas Jurevičius)
08.01 - 8.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje.
- Tądien organizuojamas jaunimo nuo 14 m. žygis su broliais Carlo ir Edvinu iš Klaipėdos 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 Apr eiškimo Švč. M. Mar ijai bažnyčioje.
Malda už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą.
18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apr eiškimo 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.

Viešpatie, Tavo įstatymą aš karštai myliu!

IŠ PIRMOSIOS KARALIŲ KNYGOS (3,5.7-12)
Naktį per sapną Saliamonui pasirodė Viešpats ir sako: „Prašyk, ko tik nori, ir aš tau duosiu“. Saliamonas tarė: „Dabar, mano Viešpatie Dieve, tu savo tarną paskyrei karaliumi vietoj
jo tėvo Dovydo. Bet aš tebesu labai jaunas ir nemoku, kaip pridera elgtis karaliui. Juk tavo
tarnas vadovauja tautai, kurią tu esi išsirinkęs; tai didelei tautai, kurios dėl gausybės negalima nei suskaityti, nei nustatyti. Tad duok savo tarnui nuovokią širdį, kad jis tavo tautą mokėtų valdyti ir gera nuo pikta atskirti! Kitaip kas įstengtų valdyti šią tautą didžiulę?“
Ir Viešpačiui patiko, kad Saliamonas prašė tokio dalyko. Todėl jam Dievas atsakė:
„Kadangi meldei mane šito, kadangi prašei sau ne ilgo gyvenimo, turtų ar priešų mirties, bet
išmanymo teisingiems sprendimams daryti, tai aš tavo prašymą noriai patenkinsiu: aš duodu
tau širdį, tokią išmintingą bei supratingą, jog iki tavęs dar nebuvo ir po tavęs nebus tokio, kuris tau prilygtų“.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (118, 57 ir 72. 76-77. 127-128. 129-130 (P.: 97a)
P. Viešpatie, Tavo įstatymą aš karštai myliu!
Sakau Dievui tokia dalia mano –
tavo žodžių laikytis.
Man tavo paskelbtas – teisynas didelis turtas,
brangesnis už auksą, sidabrą. – P.
Tavo gerumas mane tepaguodžia,
kaip esi savo tarnui žadėjęs.
Būk gailestingas, ir ašai gyvensiu,
nes mane tavo įstatymas žavi. – P.
Tavo nurodymai brangesni man už auksą,
mielesni už grynąjį auksą.
Todėlei tvarkausi pagal visus tavo nuostatus,
pakęst negaliu jokių melo vingių. – P.
Tavo potvarkiai iš tiesų stebuklingi,
todėl mano siela juos sergi.
Tavo žodžių skaidrumas apšviečia,
neišmanėlius gali pamokyt. – P.

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (8, 28-30)
Broliai!
Mes žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O
kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo Sūnaus pavidalą,
kad šis būtų pirmgimis daugelio brolių tarpe.
Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino; kuriuos
nuteisino, tuos ir išaukštino.
ALELIUJA. - Šlovė Tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. - ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (13, 44-46. (47-52))
Jėzus bylojo minioms:
„Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

Viešpatie, Tavo įstatymą aš karštai myliu!

Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų
perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.
[„Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta.
Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į
žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.
Ar supratote visa tai?“ Jie jam sako: „Taip“.
Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu,
panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.]

Ses. Claire-Pascale Jeannet OSC istorinis romanas „Šventoji Klara Asyžietė“
Tylioji šv. Pranciškaus Asyžiečio bendražygė šv. Klara šįkart prabyla pirmuoju asmeniu.
Prancūzė klarisė Claire-Pascale Jeannet (Kler-Paskal Žanė) OSC, išsamiai susipažinusi su
šaltiniais ir biografine medžiaga, kurį laiką gyvenusi Asyžiuje ir pažinusi ankštą
Šv. Damijono konventą bei kalnų viršūnėmis banguojantį Umbrijos kraštovaizdį, ryžosi perteikti Neturtėlių seserų ordino pirmosios abatės gyvenimą istorinio romano forma. Bičiulišką
pokalbį primenantis pasakojimas tarsi atveria klauzūros duris ir leidžia pamatyti kasdienį seserų gyvenimą, dalyvauti jų maldoje. Kasdienės kalbos paprastumas Viduramžių asmens patirtį daro suprantamą šiuolaikiniam skaitytojui, o kruopščiai suaustos dokumentinės medžiagos, liturgijos, pranciškoniškų šaltinių gijos leidžia atkurti autentišką vienuolinio gyvenimo
aplinką, kurioje gyvai skamba romano veikėjų balsai.
Romanas prancūzų kalba pasirodė 1989 m. ir iškart buvo išverstas į italų kalbą. Tai neabejotinai rodo jo aktualumą, nes ir šiandien panašaus pobūdžio tekstų nėra daug. Autorės teiginių
pagrįstumą patvirtina nuorodos į šaltinius, pateiktos kruopščiai sudarytuose ir rengiant lietuvišką vertimą papildytuose bei atnaujintuose knygos prieduose („Chronologinėje lentelėje“,
„Bibliografijoje“). Diskusijos ir atskirų faktų tikslinimas vyksta nuolatos, tačiau ses. Jeannet
pasakojimas net ir paskelbus naujų įžvalgų lieka istoriškai patikimas, o šv. Klaros portretas –
išsamus ir įtaigus.
Romane pristatyti esminiai šv. Klaros gyvenimo įvykiai: susitikimas su šv. Pranciškumi ir
atsivertimo istorija, apsistojimas prie Šv. Damijono bažnyčios, seserų bendruomenės kasdienybė ir ryšys su Mažesniaisiais broliais, susirašinėjimas su šv. Agniete iš Prahos, mirtis ir
kanonizacija. Knygos autorė nesusitelkia tik į ordinui pradžią davusią Šv. Damijono bendruomenę, bet nurodo ir naujas fundacijas, greitai pasklidusias už Italijos ribų, o pirmoji misijų
vieta tapo Reimso miestas Prancūzijoje.
Ses. Pranciškos Kristinos Mačiulytės OSC parengtame straipsnyje „Nuo Šv. Damijono iki
Šv. Klaros ordino ir toliau“, kuris publikuojamas ses. C.-P. Jeannet OSC knygoje, detaliau
pristatomi autorės naudoti šaltiniai ir su pirmosiomis fundacijomis susijusi informacija. Taip
pat glaustai apžvelgiami ordino raidos bruožai, iš pirminio branduolio kilusios atšakos, jų
ypatumai ir charizmos bendrumas, pabrėžiamas naujausiuose Bažnyčios dokumentuose, skirtuose kontempliatyvioms vienuolijoms. Svarbus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpis, kai klarisėmis imtos vadinti XVII a. pradžioje į klauzūrą perėjusios Šv. Pranciškaus
Asyžiečio trečiojo regulinio ordino seserys (bernardinės), tačiau šv. Klaros regulos besilaikančios bendruomenės įkūrimas gerokai vėlesnis, tik po 1990 m. atgautos Nepriklausomybės.
Fundacija Kretingoje taip pat glaudžiai susijusi su ordino įkūrėjos tėvyne Italija, Mantujos
vienuolynu, jau suleidusi šaknis mūsų krašte ir kartu tebestiprinama gyvybingos ištakų versmės.
Taigi šiame leidinyje istorinis aspektas papildytas ir šiandienos aktualijomis, tai dvasinio
pašaukimo grožį liudijanti ir dialogui atvira knyga.
Šv. Klaros seserų informacija

Bibliografinis aprašas: Claire-Pascale Jeannet, Šventoji Klara Asyžietė, iš prancūzų kalbos vertė Akvilė
Melkūnaitė, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2020, 239 p.

