BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV.PRANCIŠKAUS TAURĖS BĖGIMAS
Spalio 4 d. 12 val. pr ie vysk. 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.
► PARAMA TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJAI

Telšių vysk.Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija prasidėjus naujiems
akademiniams mokslo metams prašo Telšių vyskupijos žmonių paremti juos
rudens gėrybėmis, maisto produktais. Jei kas galite paaukoti, prašome ateinančią savaitę atvežti iki bažnyčios, o po to mes organizuosim kaip nuvežti.
Klierikai kiekvieną savaitę meldžiasi už visus geradarius, atsidėkodami už
visokeriopą paramą ir pagalbą.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Žurnalą ,,ARTUMA“ - 3,00 €; Suvenyr inių 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
ŠV.MIŠIAS
Viso: 1446, 05 €.

PER šeštadienio vakaro ir sekmadienio visas

LITURGINIAI SKAITINIAI
21 P - Šv. Matas, apaštalas, evangelistas. Ef 4, 1-7.11-13; Ps 18; Mt 9, 9-13
22 A – Pat 21, 1-6. 10-13; Ps 118, 1. 27. 30. 34-35. 44; Lk 8, 19-21
23 T – Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas. Pat 30, 5-9; Ps 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163;
Lk 9, 1-6
24 K – Koh 1, 2-11; Ps 89, 3-6. 12-14. 17; Lk 9, 7-9
25 P – Koh 3, 1-11; Ps 143, 1a. 2-4; Lk 9, 18-22
26 Š – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai. Koh 11, 9-12, 8; Ps 89, 3-6. 12-14. 17;
Lk 9, 43b-45
27 S – XXVI EILINIS SEKMADIENIS. Ez 18, 25-28; Ps 24, 4bc-9; Fil 2, 1-5. [6-11];
Mt 21, 28-32

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.

KELYJE
XXV EILINIS SEKMADIENIS

2020 M. RUGSĖJO 20 D. NR. 1127

IŠ PRANAŠO IZAIJO KNYGOS (55, 6-9)
Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas; šaukitės jo, nes jisai arti! Tepalieka nusidėjėlis savąjį kelią, nedorėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta pas Viešpatį,
kad jo pagailėtų, pas mūsąjį Dievą, didžiai gailestingą.
Mano mintys – ne jūsų mintys, ir jūsų keliai – ne mano keliai, – Viešpaties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius, ir mano mintys – jūsų mintis.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (144, 2-3. 8-9. 17-18; P.: 18a)
P. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.
Noriu kasdien tave šlovint,
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais.
Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, –
niekas neperpras jojo didybės! – P.
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. – 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 FILIPIEČIAMS
(1, 20c-24. 27a)
Broliai!
Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi.
Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti.
Mane traukia ir viena, ir kita, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai
visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums.
Tiktai elkimės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos.

Tavęs aš ieškau, Dieve, leisk regėti tavo galybę ir garbę!

ALELIUJA. – Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams. – ALELIUJA.
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (20, 1-16)
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo
samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai,
jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‚Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus
teisinga, aš jums užmokėsiu!‘ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis
taip pat padarė.
Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‚Ko čia stovite
visą dieną be darbo?‘ Tie atsako: ‚Kad niekas mūsų nepasamdė‘. Jis taria jiems:
‚Eikite ir jūs į vynuogyną‘.
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‚Pašauk darbininkus ir
išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!‘
Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.
Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‚Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą‘. Bet jis
vienam tsakė: ‚Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau.
Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš
geras?!‘
Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS
Kviečiame į Alfa kursą Kretingos parapijiečius, Sutvirtinamųjų bei Pirmosios Komunijos vaikų tėvelius. Alfa vyks spalio 7 d. – gruodžio 9 d., trečiadieniais, 19-21
val. Šv. Antano r ūmų salėje (Vilniaus g. 6).
Per 10 susitikimų pagilinsite ne tik savo žinias apie krikščionybę, bet ir sutvirtinsite
tikėjimą, susipažinsite su naujais žmonėmis .
Norinčius dalyvauti maloniai prašome registruotis parapijos raštinėje arba telefonais: 860387657 Vita, 864632272 Martyna
► GYVASIS ROŽINIS
Rožinio malda yra „visos Evangelijos santrauka“ (Šv. Paulius VI). Švč.M.Marijos
GR draugija yra laisva iniciatyva susivieniję tikintieji, kurie meldžiasi po 1 rožinio
slėpinį. Kviečiame įsijungti į Gyvojo Rožinio grandinę. Kreiptis į Mildą Serapinienę tel.nr. 861887137.

Tavęs aš ieškau, Dieve, leisk regėti tavo galybę ir garbę!

►KVIEČIAME SUAUGUSIUS RUOŠTIS SAKRAMENTAMS
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai
įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Tad jei Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi
krikščioniškąjį gyvenimą, kviečiame iki spalio 1 d. kreiptis į Vilmą tel. 8 688
29558 arba el.paštu kretingosparapija@gmail.com
► REGISTRACIJA VAIKŲ (9-11 m.) PIRMĄJAI KOMUNIJAI
Nuo rugsėjo 10 d. kviečiame registruotis vaikų (9–11 m.) pasir engimui 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 taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą.
Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės spalio spalio mėn. Pirmajame susitikime spalio 4 d. 10.30 val. šv. Mišiose būtinai dalyvauja ir tėvai gausite visą reikalingą informaciją.
Prašome 50 eurų aukos už reikalingą literatūrą ir kurso organizavimą (25 € prašytume susimokėti registruojantis, likusius 25 € galite paaukoti po Naujųjų
metų). Jei iš vienos šeimos Komunijai ruošis ne vienas vaikas – prašome 40 eurų
aukos už vaiką (25 € prašytume susimokėti registruojantis, likusius 15 € galite
paaukoti po Naujųjų metų). Jei šeima turi finansinių sunkumų, kreipkitės į kleboną
br. Juozapą Mariją – mokestis te nesudaro kliūties dalyvauti.
Registracijos anketą rasite: www.kretingospranciskonai.lt
► REGISTRACIJA SUTVIRTINIMO SKARAMENTUI
Kviečiame 15 metų amžiaus ir vyresnius jaunuolius registruotis į rengimo Sutvirtinimo sakramentui programą, kuri vyks 2020 m. spalio mėn. – 2021 m. gegužės
mėn.
Pirmasis susitikimas spalio 6 d., antradienį 18 val.
Programą sudaro du etapai: Alfa kursas (antradieniais nuo 18val. iki 19.30val.) ir
tikėjimo pagrindų katechezė (sausio – gegužės mėn.). Programos metu numatomi
šv. Dvasios ir Meilės savaitgaliai.
Tėvus taip pat kviečiame atnaujinti ir pagilinti savo tikėjimą ,,Alfa kurse” (kiekvieną trečiadienį nuo spalio 7 d. 19 val. Plačiau apie kursą
www.alfakursai.lt). Karantino atveju sutvirtinimo kursas bus nukeliamas į kitus
metus. Mokestis už kursus 50 eurų (kurso priemonės, atlygis katechetams ir kt.).
Per pirmąjį susitikimą prašysime sumokėti 25 eurus, o likusią sumą po Naujųjų
metų. Mokestis neturėtų būti kliūtis dalyvauti programoje.ai
Tėvai įsipareigoja pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. Jei vaikas be
rimtos priežasties praleis daugiau nei 5 užsiėmimus, turėsime pasiūlyti jam ruoštis
kitais metais.
Dalyvauti tėvams skirtiems ,,Alfa” ir ,,Tėvystės” kursuose bei parapijos veiklose.
Šie susitikimai skirti atnaujinti tikėjimą ir žinias, kad galėtumėte padėti vaikams
rengtis priimti sakramentus.
Registracijos anketą rasite internetiniame puslapyje:www.kretingospranciskonai.lt
Iškilus klausimams galite kreiptis: 868829558 -Vilma; 867485075 - Aurelija

