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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  RUGSĖJO MĖNESĮ: 
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad žmonės atsakingai rūpintųsi kūrini-

ja, kad gamtos turtai būtų ne grobstomi, bet teisingai ir pagarbiai pasidalijami. 
 Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas stiprintų Jo sveikatą, ganant jam 

pavestą kaimenę. 
 Už mūsų kleboną Juozapą Mariją, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno 

brolius. Kad būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų tikrasis 
Jėzaus Kristaus atspindys. 

  

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų: ,,Šventoji Klara Asyžietė“ - 6 €. 
,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos 
ir  Meilės posakiai“. 
 

► SURINKTA AUKŲ  PER ŠV.MIŠIAS 
09.05 - 18:00 – 103,40 €. 
09.06 - 8:00 -  283,40€. 
   10:30 -  542,30€. 
   12:30 - 343,40 €. 
Viso:  1272,50 €. 

 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

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

14 P— Sk 21, 4–9; Ps 77, 1–2. 34–38;Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17 

15 A – Švč. M. Marija Sopulingoji. Žyd 5, 7-9; Ps 30, 2-6. 15-16. 20; Jn 19, 25-27  

16 T – Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai.  

       1 Kor 12, 31-13, 13; Ps 32, 2-5. 12. 22; Lk 7, 31-35 

17 K – 1 Kor 15, 1-11; Ps 117, 1-2. 16ab-17. 28; Lk 7, 36-50 

18 P – 1 Kor 15, 12-20; Ps 16, 1. 6-8. 15; Lk 8, 1-3 

19 Š – Šv. Andriejus Kim Tegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.  

       1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 55, 10-14; Lk 8, 4-15 

20 S – XXV EILINIS SEKMADIENIS. Iz 55, 6-9; Ps 144, 2-3. 8-9. 17-18;  

       Fil 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a 

 

 

 
 

 
IŠ SIRACIDO KNYGOS (27, 30-28,7) 

 

Pagieža ir pyktis – jausmai nedoringi:  
tiktai nusidėjėlis juos tepalaiko.  
Kas keršyti mėgsta, tam keršija Viešpats:  
jo nuodėmes Viešpats atsimena nuolat.   
Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas,  
tada tu ir sau atleidimą išmelsi.  
Žmogus, kuris nuolat įširdęs ant kito,  
negali prašyti sau Dievo malonės.  
Kas kito žmogaus pagailėti nenori,  
tasai ir pas Dievą neras gailingumo.   
Pats būdamas niekas, be perstojo pučias –   
tai kas gi jį, kaltą, norės beužtarti?   
Atmink, kad reiks mirti, ir pyktauti liaukis;  
įsakymus vykdyk – tada nepražūsi.  
Laikykis, ko lieptas, ant kito negiežkis,  
atmink Dievo sandorą, skriaudą nukęski.  
 
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (102, 1-4.9-12) 
 

P.- Viešpats – švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.   
  
Tegu mano siela Viešpatį šlovina, 
ir visa, kas yra manyje,  
tegarbina jo šventąjį vardą!  
Lai mano siela Viešpatį šlovina,   
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. – P. 
  
Jis man visas kaltes dovanoja, 
gydo visas mano silpnybes.  
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,   
gaili manęs ir puošia mane savo malone. – P. 

KELYJE 



Ne visą laiką jis baras, 
ne amžinai jis įširdęs.  
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,   
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. – P. 
  
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, 
taip yra didis jo gailestingumas  
tiems, kurie jo šventai bijo.  
Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,   
taip toli kaltes mūsų nusviedžia. – P. 
 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS ( 14,7-9) 
 
Broliai!  
   Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui 
gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, – 
mes esame Viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiesiems, 
ir gyviesiems.    
 

ALELIUJA. —Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats,–  
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.— ALELIUJA. 

 
 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (18, 21-35) 
 

   Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo 
broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesa-
kau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.  
   Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskai-
tyti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam sko-
lingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė 
parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuo-
met puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!’ 
Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.   
   Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą  
denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas 
maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir 
įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.  
   Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, 
kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną 
skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo 
draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki 
atiduos visą skolą.  
   Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies  
neatleisite savo broliui“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tegu mano siela Viešpatį šlovina, ir visa, kas yra manyje,  tegarbina jo šventąjį vardą!  Tegu mano siela Viešpatį šlovina, ir visa, kas yra manyje,  tegarbina jo šventąjį vardą!  

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeštadienio ryto  šv. Mišių 

vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai jun-

kimės ir budėkime maldoje. 
 

► REGISTRACIJA  VAIKŲ (9-11 m.) PIRMĄJAI  KOMUNIJAI 

  Jau nuo rugsėjo 10 d. kviečiame registruotis vaikų (9–11 m.) pasirengimui Pir-

majai Komunijai, kuris vyks 2020 m. spalio – 2021 m. gegužės mėn. Pasirengimo 

metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. 

Grupę ir laiką pasirinksite registruodamiesi; (atostogų metu užsiėmimai nevyks). 

Tėvams bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir gilinti savo tikėjimą ,,Alfa kur-

se” (nuo spalio 7 d., trečiadieniais, 19 val. Plačiau apie kursą www.alfakursai.lt).  

  Pirmasis susitikimas bus bažnyčioje spalio 4 d. (sekmadienį) 10:30 val. šv. 

Mišiose, po kurių trumpas susitikimas su klebonu ir kurso vadovais. 

  Kurso mokestis 50 eurų (kurso priemonės, pratybos, atlygis katechetams ir kt.). 

Per pirmąjį susitikimą spalio 4 d. prašysime sumokėti 25 eurus, o likusią sumą po 

Naujųjų metų. Jei iš vienos šeimos Komunijai ruošis ne vienas vaikas – mokestis 

kiekvienam vaikui po 40 eurų. Jei šeima turi finansinių sunkumų, kreipkitės į kle-

boną br. Juozapą Mariją – mokestis te nesudaro kliūties dalyvauti. 

Registracijos anketą rasite: www.kretingospranciskonai.lt 
 

►KVIEČIAME Į KATECHUMENATO PROGRAMĄ 

Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengi-

mui 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. 
 

►ŠV.PRANCIŠKAUS TAURĖS BĖGIMAS 

Spalio 4 d. 12 val. pr ie ysk. M. Valančiaus viešosios bibliotekos, 

(Kretinga, J. K. Chodkevičiaus g. 1B)  jubiliejinis penktasis Šv. Pranciškaus taurės 

bėgimas už labiausiai pažeidžiamus asmenis gyvenančius bendruomenėje kartu su 

mumis! 

Kviečiame registruotis: www.pranciskaustaure.lt ir pasirinkti bėgimo distanciją. 

Surinktos lėšos bus skirtos labdaros valgyklos išlaikymui.   

https://www.alfakursai.lt/
http://www.pranciskaustaure.lt

