BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
►ROŽINIO KALBĖJIMO GRAFIKAS
Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas vakarais – 17.30 val. , o sekmadieniais – po Sumos Mišių. Par apijos gr upelės, atsakingos už Rožinio meldimą:
Pirmadieniais – Motinos maldoje
Antradieniais – Tikėjimo ir šviesos grupė
Trečiadieniais – Vyrų maldos grupė
Ketvirtadieniais – Pasauliečių Pranciškonų Ordinas
Penktadieniais – Gyvojo Rožinio grupės
Šeštadieniais – Marijos Legionas
Sekmadieniais – Marijos Legionas
► 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.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Žurnalą ,,ARTUMA“ rugsėjo mėn.- 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 viso: 1216,69 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
28 P – Job 1, 6-22; Ps 16; Lk 9, 46-50
29 A – Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai. Dan 7, 9-10. 13-14
(arba Apr 12, 7-12); Ps 137, 1-5; Jn 1, 47-51
30 T – Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Job 9, 1-12. 14-16;
Ps 87, 10bc-15;Lk 9, 57-62
1 K – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Job 19, 21-27;
Ps 87, 10bc-15; Lk 10,1-12
2 P – Šv. Angelai Sargai. Iš 23, 20-23; Ps 90, 1-6. 10-11; Mt 18, 1-5. 10
3 Š – Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Ps 118, 66. 71. 75.
91. 125. 130; Lk 10, 17-24
4 – XXVII EILINIS SEKMADIENIS. Iz 5, 1-7; Ps 79, 9. 12-16. 19-20; Fil 4, 6-9;
Mt 21, 33-43

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
mob. tel.: 8 686 30227; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: II -V 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 18.00,
VI -VII - 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 skaityti apsilankę www.kretingospranciskonai.lt internetinėje svetainėje.

KELYJE
XXVI EILINIS SEKMADIENIS

2020 M. RUGSĖJO 27 D. NR. 1128

Nuo spalio 1 dienos keičiasi šv. Mišių laikas
I –VI 8:00 ir 18:00 val.
VII - 8:00; 10:30 ir 12:30 val.
Nuo gruodžio 1 dienos keičiasi šeštadienio ryto
šv. Mišių laikas
VI - 10:00 ir 18:00 val.
IŠ PRANAŠO EZECHIELIO KNYGOS (18, 25-28)
Štai ką Viešpats kalba:
„Jūs sakote: ‚Viešpaties elgesys neteisingas. Bet paklausykite Izraelio namiškiai: Ar mano elgesys neteisingas? Ne! Tai jūsų elgesys neteisingas! Jeigu teisusis
nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs
dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs.
Ir jei nusikaltėlis gręšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir
teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais
nusikalto, ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs“.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (24, 4bc-5. 6-7. 8-9; P.: 6a)
P. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,
išmokyk mane taikais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas,
aš glaudžiuosi prie tavęs visą dieną. – P.
Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas,
atsimink nuo pradžios, kokią meilę man rodei.
Užmiršk mano jaunystės kaltes, nedorybes.
Atmink mane dėlei savo gerumo,
nepamirški savo malonės! – P.
Tiesus malonus yra Viešpats,
todėlei klystantiems kelią parodys.
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. – P.

Tiesus malonus yra Viešpats, todėlei klystantiems kelią parodys!

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO FILIPIEČIAMS (2, 1-11)
Broliai!
Jei esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje,
nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės
vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegu nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite
kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus.
Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore
tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties. Todėl ir Dievas
jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui
priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo
Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“
ALELIUJA. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – ALELIUJA.
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (21, 28-32)
Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: ‚Vaike, eik ir
padirbėk šiandien vynuogyne‘. Šis atsakė: ‚Nenoriu‘, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo
dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‚Einu,
viešpatie‘, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
Jie atsakė: „Pirmasis“.
Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau
už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeštadienio ryto šv. Mišių vyksta
Švenčiausiojo Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir
budėkime maldoje.
►MALDOS INTENCIJOS SPALIO MĖNESĮ:
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji
pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas
Bažnyčios institucijose.
 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.

Tiesus malonus yra Viešpats, todėlei klystantiems kelią parodys!

► 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 mėn. Pirmajame susitikime spalio 4 d. 10.30 val. šv. Mišiose būtinai dalyvauja ir tėvai - gausite visą
reikalingą informaciją.
Prašome 50 €. 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 m. amžiaus ir vyresnius jaunuolius registruotis į rengimo Sutvirtinimo sakramentui programą, kuri vyks 2020 m. spalio mėn. – 2021 m. gegužės mėn.
Pirmasis susitikimas spalio 9 d., penktadienį 16.30 val.
Programą sudarys du etapai: Alfa kursas ir tikėjimo pagrindų katechezė. Programos metu numatomi šv. Dvasios ir Meilės savaitgaliai.
Mokestis už kursus 50 €. (kurso priemonės, atlygis katechetams ir kt.). Per pirmąjį
susitikimą prašysime sumokėti 25 €., o likusią sumą po Naujųjų metų. Mokestis
neturėtų būti kliūtis dalyvauti programoje.
Tėvai įsipareigoja pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. 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 pabaiga spalio 4 diena. Anketą rasite internetiniame puslapyje:www.kretingospranciskonai.lt
Iškilus klausimams galite kreiptis: 868829558 -Vilma; 867485075 - Aurelija
► ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS
Kviečiame į Alfa kursą Kretingos parapijiečius, Sutvirtinamųjų bei Pirmosios Komunijos vaikų tėvelius. Alfa vyks spalio 7 d. – gruodžio 9 d., trečiadieniais, 1921 val. Šv. Antano r ūmų salėje (Vilniaus g. 6).
Norinčius dalyvauti maloniai prašome registruotis parapijos raštinėje arba telefonais: 860387657 Vita, 864632272 Martyna

