BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
►MOKSLO METŲ PRADŽIA
Rugsėjo 1 d., antradienį, 9 val. kviečiame visus mokinius, jų tėvelius bei pedagogus
mokslo metus pradėti šv. Mišiomis mūsų bažnyčioje.
►KVIEČIAME Į KATECHUMENATO PROGRAMĄ
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti
Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios
gyvenimą Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio
gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti.
Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, Katechumenato
programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas vyks nuo spalio iki birželio mėnesio,
vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į Vilmą tel. 8 688 29558.
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► MALDOS IR ATGAILOS ŽYGIS
2020 m.rugsėjo 5 d. (šeštadienį) krikščioniškų šeimų MALDOS IR ATGAILOS ŽYGIS. Renkamės 11 val. Kar klėje (jūr os kr antas pr ie kapinių). Keliausime pėsčiomis iki
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Maršruto ilgis 11 km. Planuojama trukmė
apie 3 val. Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako tėvai.. Atvykimu ir parvykimu pasirūpiname patys (tinkamos parkavimui vietos yra Karklėje ir prie šv. Pranciškaus
vienuolyno).
► 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
08.22 - 18:00 – 137,52 €.
08.23 - 8:00 - 333,50 €.
10:30 - 706,99 €.
12:30 - 384,35 €.
Viso: 1562,36 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
31 P – 1 Kor 2, 1-5; Ps 118, 97-102; Lk 4, 16-30
1 A – 1 Kor 2, 10b-16; Ps 144, 8-14; Lk 4, 31-37
2 T – 1 Kor 3, 1-9; Ps 32, 12-15. 20-21; Lk 4, 38-44
3 K – Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.1 Kor 3, 18-23; Ps 23, 1-6;
Lk 5, 1-11
4 P – 1 Kor 4, 1-5; Ps 36, 3-6. 27-28. 39-40; Lk 5, 33-39
5 Š – 1 Kor 4, 6b-15; Ps 144, 17-21; Lk 6, 1-5
6 S – XXIII EILINIS SEKMADIENIS. Ez 33, 7-9; Ps 94, 1-2. 6-9; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20
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.

Galybių Dieve, iš kurio kyla visa, kas tobula!
Įkvėpk mums savo meilės dvasios, sustiprink
tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus
ir išugdytus rūpestingai globok.

Glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko!
IŠ PRANAŠO JEREMIJO KNYGOS (20, 7-9)
Mane tu patraukei, Viešpatie, ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrei ir nugalėjai. Kasdieną
esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, „Smurtas ir
priespauda“ rėkti. Mat Viešpaties žodis man panieką neša, patyčias kasdieną.
Buvau besprendžiąs: „Daugiau apie jį negalvosiu ir jojo vardu nekalbėsiu“. Bet man buvo
taip, lyg ugnis širdyje kad liepsnotų, mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją
sulaikyti, tačiau neįstengiau.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (62, 2. 3-4. 5-6. 8-9.; P.: 2b)
P. Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve.
O Dieve, – tik tu mano Dievas,
nuoširdžiai tavęs ieškau.
Ilgis tavęs mano siela,
trokšta tavęs mano kūnas,
kaip ištroškus dykynė, be vandenio žemė. – P.
Šventykloj apie tave aš svajoju:
malonu man matyti tavo galią, tavo didybę.
Už gyvastį tavo malonė brangesnė, –
šlovins tave mano lūpos. – P.
Girsiu tave, kol gyvensiu,
savo rankas į tave tiesiu.
Pertekusi džiugesio bus mano siela,
mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. – P.
Tu mano rėmėjas,
aš krykštauju sparnų tavo pavėsy.
Glaudžias prie tavęs mano siela,
tavo dešinė mane laiko. – P.
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (12, 1-2)
Vardan Dievo gailestingumo aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus, kaip gyvą, šventą,
Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir
tobula.

ALELIUJA. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas teapšviečia mūsų dvasios akis,
kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti. – ALELIUJA.
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (16, 21-27)
Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo
tautos seniūnų ir aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti.
Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“
O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik iš mano akių, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai
ne Dievo, o žmonių mintimis“.
Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o

Glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko!
kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą
pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?
Nes Žmogaus Sūnus ateis Tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus“.

Didieji Šilinių atlaidai 2020
2020 m. rugsėjo 7–15 d.
Rugsėjo 6 d. sekmadienis
Šilinės: Atlaidų atidarymas Švč. Mer gelės Mar ijos Apsir eiškimo koplyčia
Rugsėjo 7 d. pirmadienis
Šilinės: Šv. Jono Pauliaus II ir maldos už kūriniją diena
Rugsėjo 8 d. antradienis
Šilinės: Švč. Mergelės Marijos Gimimas, Lietuvos kariuomenės diena
Rugsėjo 9 d. trečiadienis
Šilinės: Kunigų ir vienuolių diena
Rugsėjo 10 d. ketvirtadienis
Šilinės: Katalikiškų mokyklų diena
Rugsėjo 11 d. penktadenis
Šilinės: Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų diena
Rugsėjo 12 d. šeštadienis
Šilinės: Jaunimo ir katalikiškų bendruomenių diena
Rugsėjo 13 d. sekmadienis
Šilinės: Šeimų diena
Rugsėjo 14 d. pirmadienis
Šilinės: Visuomenės ir Valstybės apsaugos darbuotojų diena
Rugsėjo 15 d. antradienis
Šilinės: Padėkos ir lietuvių pasaulyje diena
Pamaldų tvarka atlaidų metu:
ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. Aikštėje
ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje
► ŠILUVOS ATLAIDAI
Rugsėjo 9 d., tr ečiadienį, kviečiame vykti į Švč. Mer gelės Mar ijos Gimimo
atlaidus Šiluvoje. Išvykimas 7.00 val. nuo Kretingos Kultūros centro. Kelionės
kaina - 7 €. Kviečiame registruotis parapijos raštinėje.

