SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI! Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams
iki numatytos jungtuvių datos. Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pir miausia kr eipkitės į par apijos (kur ioje gyvenate) kleboną. Bet
galima registruotis ir į mūsų bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams
tel.868829558 (Vilma).
Į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vyskupijos puslapyje,
ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos: www.telsiuvyskupija.lt.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Vaikų ir jaunuolių I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams registracija vyks rugsėjo 1-30 d. parapijos internetiniame puslapyje: www.kretingospranciskonai.lt
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20 P — 2 Kar 17, 5–8. 13–15a. 18 • Ps 60, 3. 4–5. 12–13 • † Mt 7, 1–5
21 A — Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. 2 Kar 19, 9b–11. 14–21. 31–35a. 36 • Ps 48, 2–3a. 3b–4. 10–11 •
† Mt 7, 6. 12–14
22 T — 2 Kar 22, 8–13; 23, 1–3 • • Ps 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40 • † Mt 7, 15–20
23 K — ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Iz 49, 1–6 • Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15 • Apd 13, 22–26 •
† Lk 1, 57–66. 80
24 P — ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS. Ez 34, 11–16 • Ps 23, 1–3. 4. 5. 6 • Rom 5, 5–11 • † Lk 15, 3–7
25 Š — Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis. Iz 61, 9–11 • 1 Sam 2, 1. 4–5. 6–7. 8abcd • † Lk 2, 41–51
26 S — XIII EILINIS SEKMADIENIS. 1 Kar 19, 16b. 19–21 • Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11 • Gal 5, 1. 13–18 •
† Lk 9, 51–62

TARNAUJANTYS BROLIAI:
Parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM
Mob.tel.: 8 682 60227; El. p.: sauliusbytautas@yahoo.com
Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM
Mob.tel.: 8 698 44769
Parapijos vik. Rolandas Taučius OFM
Mob.tel.: 8 682 40025
Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM
Mob.tel.: 8 682 67299
Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM
Mob.tel.: 8 698 35096
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga, tel. mob.: 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
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas,
į. k. 191153971 sąsk. nr. LT 044010041800032317, Luminor bankas
Laikraštėlį galite skaityti apsilankę parapijos internetinėje svetainėje.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė

Kraujas – gėrimas slaptingas, Kūnas – maistas nemirtingas, –
visas Kristus abiejuos. /iš Devintinių sekvencijos/
Iš Pradžios knygos (Pr 14, 18–20)
Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Aukščiausiojo
Dievo kunigas, todėl palaimino Abramą, tardamas: „Tepalaimina Abramą Aukščiausiasis Dievas, dangaus ir žemės Kūrėjas! Šlovė Aukščiausiajam Dievui, kuris
atidavė tau į rankas tavuosius priešus!“ Abramas jam davė dešimtinę nuo visko.
Atliepiamoji psalmė (Ps 109, 1–4)
P. Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.
Dievas sako mano Valdovui: „Sėskis mano dešinėje,
kolei patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų“. – P.
Dievas duos tau Siono kalne valdovo lazdą,
ir tu savo priešus valdysi. – P.
Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi,
iš pat įsčių, nuo aušros savo jaunystės. – P.
Viešpats yra prisiekęs, ir jis nesigaili:
„Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas“. – P.

„Kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį !“

Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams
(1 Kor 11, 23–26)

Broliai!
Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią
buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“. Tuo pačiu būdu po
vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek
kartų gersite, darykite tai mano atminimui“.
Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties
mirtį, kol jis ateis.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 6, 51)
P. Aleliuja. – Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats.
Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (Lk 9, 11–17)
Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo.
Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau
neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume
maisto visai šitai miniai„.
O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite juos
būriais po penkiasdešimt“. Jie taip padarė ir visus susodino.
Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar
buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.
SAVE ATIDUODANTIS DIEVAS
Vakarienės metu mokiniai susidūrė su dar viena naujove, kurią Jėzus atnešė į pasaulį.
Tai žinia, kad Dievas nebenori vadovauti žmonėms, remdamasis tegul ir Jo paties duotais įstatymų kodeksais, bet trokšta perkeisti žmogų, dalydamasis savo paties gyvenimu.
Naujovė glūdi tame, kad Dievas nieko nenaikina, tačiau verčiau atiduoda pats save,
nereikalauja aukų, bet pats tampa auka, neišlieja ant žmonių savo rūstybės, o išlieja savo
kraują, gyvybės šventovę.
Tą vakarą duona, gyvenimas ir džiaugsmas buvo susieti pačiais glaudžiausiais ryšiais.
Mes pernelyg dažnai Paskutinę Vakarienę suvokiame kaip liūdną besiartinančios kančios
įžangą, tuo tarpu Jėzus elgiasi visiškai priešingai: jis jau paskelbtos mirties pasakojimą
paverčia švente, kurioje minima gyvybės pergalė prieš mirtį. Toji vakarienė mums kalba
apie prisikėlimą, parodo, kaip Dievas veikia pasaulyje: ten, kur, atrodytų pilna kentėjimų
ir mirties, Jis pažadina gyvybę. Jėzaus lūpose būsimąją besiartinančios kančios įžangą,
tuo tarpu Jėzus elgiasi visiškai priešingai: jis jau paskelbtos mirties pasakojimą paverčia
švente, kurioje minima gyvybės pergalė prieš mirtį. Toji vakarienė mums kalba apie prisikėlimą, parodo, kaip Dievas veikia pasaulyje: ten, kur, atrodytų pilna kentėjimų ir mir-

ties, Jis pažadina gyvybę. Jėzaus lūpose būsimąją kančią atspindintys simboliai tampa
nepaprastos aistros gyventi išraiška. Jis sako: „Imkite, tai yra mano kūnas“, o mes tą paliepimą tikrai labai nesunkiai galime suprasti, kaip raginimą gyventi su Juo: „Imkite ir būsite gyvi!“…
Tai stebuklas, skatinantis dažniau plakti širdį ir pasiduoti nuostabai: Dievas yra manyje,
mano širdis Jį priima, Jis prisiima mano širdį, taip, kad tampame viena. Labai aiškiai apie
tai kalbėjo šventasis popiežius Leonas Didysis: dalyvauti Kristaus kūne ir kraujyje reiškia
ne ką kita, kaip mūsų pasikeitimą į Tą, kurį priimame.
Priimant Kristaus Kūną, mums atiduodama Jo istorija: ėdžios, keliai, ežeras, veidai, Kryžiaus kančia, tuščias kapas ir gyvenimas, atgyjantis ten, kur Jis praeina. Kristaus Krauju
mums perduodama žinia apie kančios skausmą ir beribę ištikimybę. Dalyvaudami Eucharistijoje žmonės įsijungia į paties Dievo gyvenimą, Kristuje mums suteikiama drąsa gyventi taip, kaip gyveno Jis pats.
Atiduotas, dovanotas Kūnas ir Kraujas… Tai ne vien Dievo dovana. Kaskart, kai mes ką
nors dovanojame kito labui, vien todėl, kad esame viena su Kristumi, virš mūsų irgi prasiveria dangus. Kaskart, kai mes priimame ir maitinamės Jo Kūnu, mūsų pačių paprasti ir
menki gyvenimai perkeičiami ir pripildomi malonės.
Šiandien mes švenčiame bendrystės iškilmę. Pats Jėzus atnešė į pasaulį ir paskelbė šią
stulbinančią tiesą: Dievas mums dovanoja save patį. Jis yra mūsų nuolatinės kelionės ir
kovos tikslas. Jis nori apkabinti visą pasaulį: mūsų mažuosius brolius, visas žemėje esančias būtybes, augalus ir menkiausius padarus, atliekančius savo slėpiningą tarnystę pasauliui pagal Dievo planą. Jis moko, kad tikrasis santykis su gyvenimu išreiškiamas ne
žodžiais „turėti“ ar „gauti“, bet pačiu skambiausiu ir kilniausiu: „atiduoti“… „Tai mano
Kūnas, kuris už jus atiduodamas“… /Mons. Adolfas Grušas/

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Birželio 19 d., jau šį sekmadienį, mūsų bažnyčioje jau VIII Lietuvos Aloyzų
sambūris ,,Aloyzai Lietuvoje - Lietuvai“. 12:30 val. šv.Mišios, o 14:00 val. koncertas
vienuolyno vidiniame kiemelyje. Renginio sumanytojas ir rengėjas Aloyzas Žilys.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA vyksta antradienį - penktadienį nuo 16:00
iki 17:30 val. Kankinių koplyčioje, o šeštadieniais (vasaros metu) nuo 10:00 iki 17:00
val. šv. Klaros seserų vienuolyno koplyčioje (Mėguvos g.34) Popiežiaus intencija birželio
mėnesį: meldžiame už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI. Liepos 1-12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Pagal galimybę raginame sudalyvauti jums patogiu laiku. Organizuojamas autobusas liepos 5 d. (Palangos dekanato dieną). Išvykimas 8:00val. nuo Kultūros centro, kaina - 8 €.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MARIJOS RADIJAS dėkoja visiems už pagalbą Mar ijos r adijui r enkant aukas
Marijatono metu. Telaimina Viešpats gerus Jūsų darbus!

