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 Izaijo knygos (Iz 66, 10–14c)
4 P — Oz 2, 16. 17b–18. 21–22 • Ps 145, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 • † Mt 9, 18–26
5 A — Oz 8, 4–7. 11–13 • Ps 115, 3–4. 5–6. 7ab–8. 9–10 • † Mt 9, 32–38
6 T — Oz 10, 1–3. 7–8. 12 • Ps 105, 2–3. 4–5. 6–7 • † Mt 10, 1–7
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
7 K — Oz 11, 1–4. 8c–9 • Ps 80, 2ac. 3b. 15–16 • † Mt 10, 7–15
8 P — Oz 14, 2–10 • Ps 51, 3–4. 8–9. 12–13. 14. 17 • † Mt 10, 16–23
9 Š — Iz 6, 1–8 • Ps 93, 1–2. 5 • † Mt 10, 24–33
10 S — XV EILINIS SEKMADIENIS. Įst 30, 10–14 • Ps 69, 14. 17. 30–31. 36ab. 37 • Kol 1, 15–20 •
† Lk 10, 25–37

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

Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su
ja jūs būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote!
Nes Viešpats sako: „Štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą, – tautų turtus,
lyg tekančią upę.
Kad jūs prisisotintumėte josios paguodos, džiugiai atsigertumėte jos turtų gausybės.
Kaip kūdikius nešios jus ant rankų, sūpuos jus ant kelių. Kaip motina guodžia, taip
aš jus paguosiu; Jeruzalėje rasite paguodą.
Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys, ir patys sužysite, lyg jaunas žolynas. Taip
Viešpaties ranka padės jo tarnams“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 65, 1–7. 16. 20)
P. – Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą.
Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą,
apie jo vardo didybę giedokit,
iškilmingai teikit jam šlovę.
Jūs Dievui kartokit:
„O, kokie tavo darbai stebuklingi! – P.
Tesilenkia, tegieda tau visa žemė,
tegarsina tavąjį vardą“.
Eikit ir žvelkit į Dievo darbus:
kiek nuostabiausių dalykų žmonėms jis padarė! – P.
Sausuma pavertė jūrą,
pervedė pėsčius per upę;
žavėtis juo turim!
Per amžius galingai jis viešpatauja. – P.
Ateikit, visi, kurie gerbiate Dievą,
pasiklausykit: aš jums apsakysiu,
kokių didingų dalykų man jis padarė.
Dievui šlovė! Jis mano maldos neatstūmė,
buvo man maloningas. – P.

'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus!”

Iš laiško Galatams (Gal 6, 14–18)
Broliai!
Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis
man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys.
Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie jiems ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir
Dievo Izraeliui!
O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymes.
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai, su jūsų dvasia! Amen.

Posmelis prieš evangeliją (Kol 3, 15a. 16a)
P. Aleliuja. – Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė.
Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (Lk 10, 1–9. (10–12. 17–20))
Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du,
kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.
Jis sakė jiems:
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į
savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus, lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei
krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens
ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas
jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas
vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus
priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems:
'Jums prisiartino Dievo karalystė!'
[O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: 'Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia!' Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau, negu anam miestui.
Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta
net demonai dėl tavo vardo“.
O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums
galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų.
Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti
danguje“.]

Anais laikais, skaičiams buvo priskiriama simbolinė reikšmė. Jėzus, kaip paprastai,
kalbėjo palyginimais. Jo ištartuose žodžiuose, skaičius dvylika skelbė Izraelio karalystę,
pastatyta ant dvylikos apaštalų, kuriuos jis išsirinko. Jis skelbė, kad teis dvylika Izraelio giminių. Šiandien, šventojo Luko evangelijos tekstas pateikia nurodymus, kuriuos Išganytojas
duoda septyniasdešimt dviem mokiniams. Šiuos jis siunčia eiti pirmą jo. Šie nurodymai yra
skirti ne tik Izraelio tautai. Ano meto žmonėms, septyniasdešimt du reiškė pagonių tautų
skaičių.

Kaip tik joms septyniasdešimt du mokiniai buvo paskirti, kad šie eitų į visą pasaulį ir
skelbtų gerąją tikėjimo, kuris čia simbolizuojamas pjūties vaizdiniu, naujieną. Taigi, Jėzus
naudoja ir kita – pjūties simbolį. Būti pakviestame į pjūtį yra privilegija. Tačiau egzistuoja
itin didelė disproporcija tarp riboto darbininkų skaičiaus ir beveik neribotu grūdų, kuriuos
Dievas augina, skaičiaus. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ši disproporcija Kristaus bažnyčioje egzistuoja iki šiol.
Kokie vaistai gali padėti? Galingos prekybos operacijos? Anaiptol, gali padėti tai, kas
daugeliui atrodo nenaudinga, būtent malda: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. Tačiau, kito vaizdinio dėka – avinėlių ir vilkų – Jėzus neslepia, kad
išsiųstųjų laukia skelbimo pavojai: „ Štai aš siunčiu jus kaip avinėlius tarp vilkų“. Bažnyčia
labiau nei bet kada yra persekiojama daugelyje kraštų. Septyniasdešimt du mokiniai yra
išrinkti, kad visų pirma skelbtų gerąją evangelijos naujieną. Visa kita yra antraeiliai dalykai.
Raginimas atsisakyti bet kokio saugumo tinka ne tik Jėzaus, bet ir mūšų laikų evangelijos mokiniams. Yra svarbu neprarasti laiko paviršutiniškai plepant. Apsistojimo sąlygomis
turi pasirūpinti klausytojų svetingumas. Bažnyčia primena, kad žinios skelbėjai to užsitarnauja. Mūšų amžininkai ieško ramybės. Tačiau, tikroji ramybe yra nepasiekiama vien žmogui, nes tik Jėzus gali ją duoti tiems, kurie sutinka viską palikti, idant ją gautų ir ją perteiktų: „ Aš palieku jums ramybe, duodu jums savo ramybe". Būtent Jėzus suteikia tikrąją ramybę.
Mokinai yra išsiunčiami po du. Kodėl? Mat jų misija yra Bažnyčios tarnystė. Kaip tik
todėl, Jėzus jiems leidžia daryti stebuklus jo vardu ir suteikia jiems galią blogio jėgoms.
Mokiniai džiūgauja, tarsi tai kiltų iš jų pačių galios. Džiaukimės ne mūšų pasiekimais, bet
džiaukimės su Jėzumi, kuris įrašo pašauktuosius į knyga tų, kurie amžinai gyvena šventųjų
bendrijoje.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
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) ir dar yra vietų. Išvykimas 8:00val.
nuo Kultūros centro, kaina - 8 €.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai - 50. Liepos 10 d., 14 val., Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyks susitikimas su kardinolu Sigitu
Tamkevičiumi, ilgamečiu Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktoriumi. Savo
kūryba dalinsis giesmių autorė ir atlikėja Angelė Joknytė. Renginys skirtas
LKB Kronikos 50 metų jubiliejui paminėti.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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 liepos
mėnesį: melskimės už senus žmones, kurie yra tautos šaknys ir atmintis, kad jų patirtis
ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį.

