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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Iš pirmosios Karalių knygos (1 Kar 19, 16. 19–21)
27 P — Am 2, 6–10. 13–16 • Ps 50, 16bc–17. 18–19. 20–21. 22–23 • † Mt 8, 18–22
28 A — Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys. Am 3, 1–8; 4, 11–12 • • Ps 5, 5–6a. 6b–7. 8 • † Mt 8, 23–27
29 T — ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI. Apd 12, 1–11 • Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 • 2 Tim 4, 6–8. 17–
18 • † Mt 16, 13–19
30 K — Am 7, 10–17 • Ps 19, 8. 9. 10. 11 • † Mt 9, 1–8
1 P — Am 8, 4–6. 9–12 • Ps 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131 • † Mt 9, 9–13
2 Š — Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė, Iz 61, 9–11 • 1 Sam 2, 4–8 • † Lk 2, 41–52
3 S — XIV EILINIS SEKMADIENIS. Iz 66, 10–14c • Ps 66, 1–3a. 4–5. 6–7a. 16. 20 • Gal 6, 14–18 •
† Lk 10, 1–9. 10–12. 17–20

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

Viešpats pasakė Elijui: „Eliziejų, Šafato iš Abel Meholos sūnų, patepk pranašu į
savo vietą“.
Šafato sūnų Eliziejų Elijas rado ariantį. Jis dirbo su dvylika jungų ir pats prie
dvyliktojo buvo. Praeidamas pro jį Elijas jam užmetė savo apsiaustą. Eliziejus tuojau paliko jaučius, nuskubėjo paskui Eliją ir prašė: „Dar leisk man su tėvu ir motina
atsibučiuoti! Tada aš seksiu paskui tave“. Elijas atsakė: „Eik, bet grįžk! Turėk galvoje, ką tau padariau!“
Nuo jo sugrįžęs, Eliziejus paėmė porą savo jaučių ir papjovė. Ant jaučių arklo jis
išvirė mėsą ir davė žmonėms atsisveikinimo pokylį. Po to pakilęs nuėjo paskui Eliją
ir stojo pas jį tarnauti.
Atliepiamoji psalmė (Ps 15, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11.)
P. – Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.
Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
Kartoju tau, Dieve: tu mano Viešpats,
mano paveldėtas turtas, taurė mano laimės, –
tavo rankoje mano likimas. – P.

Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda,
atsimena mano širdis tai net naktį.
Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – P.
Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis.
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste,
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti. – P.
Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. – P.

„Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!”

Iš laiško Galatams (Gal 5, 1. 13–18)
Broliai!
Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl
įkinkomi į vergystės jungą!
Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename
sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate,
žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti!
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai
priešingi dvasiai, o dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip
norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje.
Posmelis prieš evangeliją (1 Sam 3, 9; Jn 6, 68b)
P. Aleliuja. – Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso.
Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (Lk 9, 51–62)
Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą
paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo
Jeruzalės linkui.
Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime
ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“
Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas
žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“
Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus
neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas atsakė:
„Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems
laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“
Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti
su namiškiais“.
Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka
Dievo karalystei“.
Šį sekmadienį (birželio 26 d.) pop. Pranciškus Romoje iškilmingai užbaigia Šeimos metus. Ta proga kviečiame savo parapijose dėkoti už Šeimos metų malones ir melstis už šeimas.

Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje
Praeitais metais per Šv. Juozapo iškilmę pradėjome Šeimai skirtus metus. Jie netruko prabėgti. X Pasaulinis Šeimų susitikimas Romoje birželio 22-26 dienomis – tai paskutinis tų metų
akordas. Jis nuskamba ne tik Romoje, bet pagal galimybes – ir visose vyskupijose, parapijose.
Proginių metų pabaiga pakviečia mus susiburti draugėn ir padėkoti Dievui bei vieni kitiems.
Dėkojame Dievui už pašaukimą į gyvenimą ir už tai, kad Jo meilė atsispindi šeimose, net ir

netobulose. Dėkojame vieni kitiems už tai, kad galėjome drauge paaugti meile.
Dėkingumas išplečia širdį. Šv. Paulius savo ir bičiulių vardu rašė korintiečiams: „mūsų
širdis jums erdvi tapo“ (2 Kor 6, 11). Jis kvietė: „praplėskite savo širdis!“ (2 Kor 6, 13).
Apaštalas ragina ir mus nepasilikti siauromis širdimis, kuriose galiausiai nelieka vietos ne
tik kitam, bet darosi ankšta ir pačiam sau. O mums reikia erdvės, nes esame pašaukti amžinybei. Tik ji gali išpildyti giluminius mūsų troškimus.
Su šia proginių metų pabaiga mūsų kelionė nesibaigia. Priešingai – ši pabaiga tampa
nauju išsiuntimu į misiją. O ji – vis ta pati ir nuolat aktuali, išreikšta Jėzaus žodžiais:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Ši Geroji Naujiena apie Dievo meilę yra perteikiama ir per šeimą. Kas gi kitas aiškiau parodys, kokia
graži šeima yra Dievo sumanyme, jei ne pati šeima, vis iš naujo tampanti Dievo meilės
liudijimu paprastoje kasdienybėje? Tai ištikimos, neatšaukiamos, kūrybingos, vaisingos ir
gyvenimą dovanojančios meilės liudijimas.
Šeima – tai geroji naujiena apie žmogų, sukurtą kaip Dievo paveikslą. Dievas nėra
vienišumas, „ankšta“ ir nuobodi egzistencija. Jis yra Švenčiausioji Trejybė, meilės ir gyvenimo Versmė, kurios turtingumas tik dalinai atsispindi nuostabioje kūrinijos įvairovėje. Jis
ypač – nors taip pat tik dalinai – atsispindi šeimoje. Nes Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą
ir moterį, kurie santuokoje dovanoja save vienas kitam ir tampa vienu kūnu. Šis „vienas
kūnas“ tampa pradžia „daugeliui“. Taip per tėvystę ir motinystę auga žmonija – Dievo
mylimų vaikų didžiulė šeima.
Gražūs žodžiai apie didingą idealą tegul netampa kliūtimi jo siekti, pamačius atotrūkį
tarp jo ir mūsų realybės. Šiandien ir kasdien vis iš naujo pasirinkime žengti žingsnį link
Dievo ir link vienas kito. Stengdamasi labiau ir tikriau mylėti, šeima atskleidžia savo jėgą.
„Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile“ (Amoris laetitia
53).
Šis augimas tegul praplečia mūsų širdis. Jose ir kiekvienoje šeimoje, mūsų namuose
tegul atsiranda daugiau erdvės vilčiai ir pasitikėjimui, kitam ir kitokiam žmogui. Toks yra
mūsų kelias į šventumą. Jis nesibaigia šiandien. Jis tęsiasi. Kaip ir meilės džiaugsmas. Taip
tebūna.
Vyskupas Arūnas Poniškaitis
Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
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 €.

