BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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.
► 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.

► 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.
► 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
07.25 - 18:00 –170,50 €.
07.26 - 8:00 - 295,80 €.
10:30 - 622,60 €.
12:30 - 332,80€.
Viso: 1421,10 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
3 P – Jer 28, 1-17; Ps 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102; Mt 14, 22-36
4 A – Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Kun 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Ps 101, 16-21.
29. 22-23; Mt 13, 54-58
5 T – Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 101, 16-21. 29. 22-23; Mt 15, 1-2. 10-14
6 K – Kristaus Atsimainymas. Dan 7, 9-10. 13-14; Ps 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pt 1, 16-19;
Mt 17,1-9
7 P – Nah 2, 1-3. 3, 1-3. 6-7; Įst 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41; Mt 16, 24-28
8 Š – Šv. Dominykas, kunigas. Hab 1, 12-2,4; Įst 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41; Mt 16, 24-28
9 S – XIX EILINIS SEKMADIENIS. 1 Kar 19, 9a. 11-13a; Ps 84, 9ab-14; Rom 9, 1-5;
Mt 14, 22-33
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.

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
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PORCIUNKULĖS ATLAIDAI
Mažutės Asyžiaus apylinkių koplytėlės
istorija – neįtikėtina. Kuklų jos vardą
„Porciunkulė“, primenantį, jog buvo
pastatyta ant nedidelio žemės sklypo,
šiandien mini milijonai katalikų.
Išties, prieš išpopuliarėdama, IV amžiuje pastatyta bažnytėlė buvo dedikuota
Angelų Marijai ir pateko į benediktinų
rankas. Nežinia kiek laiko buvusi apleista šventovė buvo viena iš trijų, kurias atstatyti ėmėsi Pranciškus, gavęs
vidinį paraginimą prie Šv. Damjano
kryžiaus.
Būtent čia 1209 m. jaunasis Asyžietis
aiškiai suvokia savo pašaukimą ir įsteigia Mažesniųjų brolių ordiną.
Benediktinai padovanoja Pranciškui
nebenaudojamą bažnytėlę ir visą tą
lauką, kuriame netrukus įsikuria nauja
pašvęstojo gyvenimo šeima. Būtent čia vėliau abitą iš steigėjo rankų priims Chiara di
Favarone di Offreduccio. Klarisių steigėja ir būsima šventoji.
Porciunkulę visame pasaulyje išgarsinę ir šiandien minimi įvykiai nukelia mus į 1216
metus, kai, anot šaltinių, Pranciškus regėjimo metu iš paties Jėzaus rankų gauna indulgenciją, plačiai žinomą kaip Porciunkulės atlaidai, arba „Asyžiaus atleidimas“.
Nuo tada jau daugiau nei 800 metų milijonai piligrimų trokšta įžengti į šią vietą, ieškodami ramybės ir susitaikymo. (tęsinys kitam puslapyje)

Kristau, garbės Karaliau, būk mūsų šviesa ir mūsų džiaugsmas!

IŠ PRANAŠO IZAIJO KNYGOS (55, 1-3)
„Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateina ir tie, kurie pinigų neturi!
Įsigykite duonos ir valgykite! Ateikite, įsigykite vyno ir pieno – veltui, be sidabro!
Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas nepamaitina, ir savo uždarbiu, kas nepasotina? Todėl
jūs manęs paklausykite – ir valgysite geriausią maistą, gardžiuositės skaniausiais valgiais!
Ateikite pas mane, ausis įtempę klausykitės – ir jūs gyvensite. Aš amžiną sandorą su jumis
sudarysiu, remdamasis malone, parodyta Dovydui“.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (144, 8-9. 15-16. 17-18 (P.: plg. 16)
P. Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką, mus maitindamas sočiai.
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. – P.
Į tave krypsta akys kiekvieno,
savo metu visiems duodi peno.
Atveri savo dosniąją ranką,
sočiai maitindamas visa, kas gyva. – P.
Kur Viešpats žengia – žengia teisingai,
ką jis padaro – tas šventa,
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias,
kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. – P.
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (8, 35. 37-39)
Broliai!
Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar
badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?
Tačiau mes visa lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei
aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo
meilės, kuri
yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.
ALELIUJA. – Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų. – ALELIUJA.
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (14, 13-21)
Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę
žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius.
Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk
žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“.
Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“.
Jie atsiliepė: „Mes čia turime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“.
Jėzus tarė: „Atneškite man juos“.
Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir
visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Kristau, garbės Karaliau, būk mūsų šviesa ir mūsų džiaugsmas!
(pradžia pirmame puslapyje)

Atleidimo šventė prasideda rugpjūčio 1 d. ir tęsiasi iki rugpjūčio 2-osios vakaro. Ypatinga tai,
kad minėtomis dienomis Porciunkulės atlaidus galima pelnyti bet kurioje pasaulio parapijos ar
pranciškonų bažnyčioje. Svarbiausias šių atlaidaų aspektas – susitaikymas su Dievu per išpažintį ir pasiryžimas keisti gyvenimą, vis labiau atsigręžiant į Evangelijos mokymą. Kasmetinė
Atleidimo šventė yra Dievo beribio gailestingumo pašlovinimas. Kartu ji parodo, su kokiu
įkarščiu ir uolumu Pranciškus Asyžietis rūpinosi sielų išgelbėjimu.
Kuo atlaidai svarbūs?
Katalikų Bažnyčios Katekizme rašoma (Plg. KBK 1472, 1478 ir kt.):
Nuodėmės padariniai yra dvejopi. Mirtinąja nuodėme bendrystė su Dievu nutraukiama, todėl
esame nepajėgūs pasiekti amžinąjį gyvenimą. Jo netektis vadinama „amžinąja bausme“ už
nuodėmę. Kita vertus, kiekviena, net ir lengvoji nuodėmė sukelia nesveiką prisirišimą prie
kūrinių; jį turi atitaisyti išskaistinimas arba čia žemėje, arba po mirties (skaistykloje). Tas
išskaistinimas išvaduoja iš „laikinosios bausmės“ už nuodėmę. Abi tos bausmės negali būti
laikomos savotišku Dievo kerštu iš išorės, jos išplaukia iš pačios nuodėmės prigimties. Atsivertimas, kilęs iš karštos meilės, gali taip išskaistinti nusidėjėlį, kad jam nebereikės atlikti
jokios bausmės.
Atlaidai gaunami per Bažnyčią (…) užtaria krikščionį ir atveria jam Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį, kad iš gailestingojo Tėvo jis gautų laikinųjų bausmių už savo nuodėmes atleidimą.
Krikščionis (…) turi stengtis gailestingumo ir artimo meilės darbais, taip pat malda ir įvairiais
atgailos būdais siekti visiškai nusivilkti „senąjį žmogų“ ir „apsivilkti nauju žmogumi“.
Pagal „Famiglia cristiana“ publikaciją parengė Saulena Žiugždaitė

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MALDOS INTENCIJOS RUGPJŪČIO MĖNESĮ:
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros
gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.
 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.

► PAMALDUMAS JĖZAUS ŠIRDŽIAI:
Rugpjūčio 7 d. pirmasis mėnesio penktadienis. Maldos akcija Švč. Jėzaus Širdies garbei, kur i vyksta devynis pir mus mėnesio penktadienius. Kviečiame melstis, kad Viešpats
laimintų mūsų atliekamus darbus ir, aišku, dovanotų amžinąjį gyvenimą.

