BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
LĖŠŲ PARAPIJOS MISIJAI RINKIMO AKCIJA
* Besirengiant Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgaliui, keturis sekmadienius po
kiekvienų šv. Mišių, bažnyčios šventoriuje vyksta lėšų parapijos misijai rinkimo akcija. Įvairios parapijos
grupės kviečia apsilankyti ir maloniai praleisti laiką šventoriuje veikiančioje parapijos kavinėje. Savo auką
galite pervesti šiais rekvizitais: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba; a/s LT737044060005921604;
mokėjimo paskirtis – parapijos misijai. Praėjusį sekmadienį (liepos 24 d.) surinkta 1132,17 Eur suma:
890,16 Eur grynais, 232,01 Eur mokėjimo kortelių skaitytuvu ir 10 Eur banko pavedimais. Ir toliau
atnaujinsime informaciją apie surinktas lėšas, kurios bus skirtos parapijos evangelizacijai. Ačiū kiekvienam
bendruomenės nariui, kuris prisideda savo auka ar darbu. Viešpats teatlygina!
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
„Šiame pasaulyje Aukščiausiojo Dievo Sūnaus kūniškai neregiu kitaip, kaip tik per Jo Švenčiausiąjį Kūną ir
Kraują“ (šv. Pranciškus Asyžietis).
Kviečiame susitikti su Eucharistiniu Jėzumi antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais,
16.00-17.30 val., Kankinių koplyčioje bažnyčioje, o šeštadieniais (vasaros metu) – 10.00-17.00 val. šv.
Klaros seserų vienuolyno koplyčioje (Mėguvos g. 34).
MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ
* Kasdien, 12.00-12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kretingoje vyksta maldos
akcija „Už taiką Ukrainoje“. Kovo 15 dieną prasidėjusi Kretingos pranciškonų inicijuojama maldos akcija
vyks tol, kol Ukrainoje tęsis karas. Kviečiame kretingiškius kasdien vidurdienį jungtis į maldą už taiką.
VYRŲ MALDOS VAKARAI
* Kiekvieną ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių, 19 val., Kretingos pranciškonų vienuolyne vyksta vyrų
maldos vakarai.
ŠV. KLAROS ASYŽIETĖS IŠKILMĖ
* Šv. Klaros seserys kviečia kartu švęsti šv. Klaros iškilmę. Rugpjūčio 11 d., 18 val. Šv. Klaros seserų
vienuolyne Kretingoje šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių – agapė kieme. Švęskime kartu!
LITURGINIAI SKAITINIAI:
1 P – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Jer 28, 1–17 • Ps 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102 •
† Mt 14, 13–21
2 A – Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porciunkulės) pašventinimas. Visuotiniai atlaidai.
Jer 30, 1–2. 12–15. 18–22 • Ps 102, 16–18. 19–21. 29. 22–23 • † Mt 14, 22–36
3 T – Jer 31, 1–7 • Jer 31, 10. 11–12ab. 13 • † Mt 15, 21–28
4 K – Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas. Jer 31, 31–34 • Ps 51, 12–13. 14–15. 18–19 • † Mt 16, 13–23
5 P – Švč. Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė) . Nah 2, 1–3; 3, 1–3. 6–7 • Įst 32, 35cd–36ab. 39abcd. 41 •
† Mt 16, 24–28
6 Š – Kristaus Atsimainymas. Dan 7, 9–10. 13–14 arba 2 Pt 1, 16–19 • Ps 97, 1–2. 5–6. 9 • † Lk 9, 28b–36
7 S – XIX eilinis sekmadienis. Išm 18, 6–9 • Ps 33, 1. 12. 18–19. 20. 22 • Žyd 11, 1–2. 8–19 • † Lk 12, 32–48

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 vikaras Rolandas Taučius OFM • mob. tel.: 8 682 40025
Parapijos vikaras Paulius Vaineikis OFM • mob. tel.: 8 682 67299
Parapijos vikaras Gediminas Numgaudis OFM • mob. tel.: 8 698 35096
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 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:
antradienį–penktadienį: 9:00 – 13:00 ir 15:00 – 18:00 val. • šeštadienį–sekmadienį: 9:00 – 14:00 val.
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 Jolanta Klietkutė ir Virginija Mickutė
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Porciunkulės žinia:
„Noriu, kad visi nueitumėte į dangų“
Rugpjūčio 2 dieną Katalikų Bažnyčia švenčia Švč. Mergelei Marijai, Angelų
Karalienei skirtos bažnyčios (Porciunkulės) pašventinimą, o visose katedrose ir
parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
Mažytė Porciunkulės bažnytėlė, stovinti didelės Angelų Marijos bazilikos viduje
Asyžiuje, yra viso pasaulio pranciškonų dvasinis centras. Žodis „porciunkulė“, išvertus iš
italų kalbos, reiškia „dalelytė“.
Šią mažą bažnytėlę 1209 metais savo rankomis atstatė ir atnaujino pats
Pranciškus Asyžietis. Būtent čia Pranciškus išgirdo Evangeliją ir suprato savo pašaukimą,
čia jis priėmė savo pirmuosius brolius ir naujo gyvenimo trokštančią Klarą. Iš
Porciunkulės Pranciškus brolius po du išsiuntė misijoms, o 1226 metų spalio 3 dieną
Porciunkulėje Pranciškus iškeliavo į dangiškojo Tėvo namus. Taip ši nedidelė Asyžiaus
pakelėje stovėjusi koplyčia Pranciškoniškajai šeimai tapo tikru dvasingumo lopšiu,
kviečiančiu į susitaikinimą su savimi, su kitais, su kūrinija ir su Dievu.
1216 metais Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė Porciunkulei
visuotinių atlaidų malonę. „Noriu, kad visi nueitumėte į dangų“, – sakė šventasis
Pranciškus. Pagal vėliau patvirtintą privilegiją Porciunkulės visuotinius atlaidus
rugpjūčio 2 dieną buvo galima pelnyti visose pranciškonų bažnyčiose. Nors dabar
ištisus metus vyksta įvairūs atlaidai, Porciunkulės atlaidai išlieka populiarūs. Juos galima
pelnyti rugpjūčio 2-ąją apsilankius bet kurios parapijos bažnyčioje. Tuo tarpu nuvykus į
Italiją ir aplankius Porciunkulę, atlaidai pelnomi ištisus metus.
Visuotiniai Porciunkulės atlaidai gaunami Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka:
1) reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinant
pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės; 2) aplankyti katedrą arba
parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.
Porciunkulės atlaidai mūsų parapijoje
8.00 val. Šv. Mišios ir Sutaikinimo sakramentas
12.30 val. Šv. Mišios ir Sutaikinimo sakramentas
16.00 val. Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
17.30 val. Valandų liturgijos vakarinė su Pranciškoniškąja šeima bažnyčioje
18.00 val. Šv. Mišios ir Sutaikinimo sakramentas

Iš Koheleto knygos (1, 2; 2, 21–23)
Tuštybių tuštybė, – taip sako Galvočius, –
tuštybių tuštybė, gi viskas – tuštybė.
Žmogus savo turtą, įgytą taip sunkiai,
žiniom, išmintim ir gabumais pasiektą,
palieka kaip dalį tokiam paveldėti,
kuris prie jo niekuo nėra prisidėjęs.
Juk šitai – tuštybė ir didelis blogis.

Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso,
iš įtempto proto ir vargo po saule?
Jo dienos – vien kančios, vargai nesibaigią,–
net naktį jo siela neranda ramybės.
Ar tai ne tuštybė, ne gaudymas vėjų?...

Atliepiamoji psalmė (94, 1–2. 6–9)
P. – O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. – P.
Tad eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. – P.

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums
byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose
Masos dieną
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė“. – P.

Iš laiško Kolosiečiams (3, 1–5. 9–11)
Broliai!
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas
su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs
pasirodysite šlovingi.
Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą,
taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė.
Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris
atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo,
nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir
visuose – Kristus.
Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 3)
P. Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (12, 13–21)
Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su
manimi palikimą“.
Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“
Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė
nepriklauso nuo turto“.
Jis pasakė jiems palyginimą:
„Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man
čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu
savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš
tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk,
gerk ir linksmai pokyliauk!’
O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką
susikrovei?’
Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

PARAPIJOS BENDRUOMENIŠKUMO DVASIOS
ATNAUJINIMO SAVAITGALIS
Rugpjūčio 18–20 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
kartu su Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba organizuoja Parapijos
bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalį. Šv. Antano rūmų salėje
vyks mokymai aktualiomis temomis. Visas tris dienas, 18 val., bažnyčioje
bus aukojamos šv. Mišios už parapijos atnaujinimą. Šeštadienio programoje
numatytas šlovinimas, užtarimo malda ir parapijos bendruomenės šventė (talentų
vakaras).
Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalio svečias – katalikų
kunigas, misionierius Gareth Leyshon iš Jungtinės Karalystės. Iš Velso kilęs
tėvas Gareth Leyshon apgynė astrofizikos mokslų daktaro disertaciją, daugiau
nei dešimtmetį tarnavo kaip parapijų klebonas Kardifo arkivyskupijoje, o šiuo
metu gyvena Anglijoje įsikūrusioje evangelizacinėje bendruomenėje „Sionas“.
Interviu su astrofizikos mokslų daktaru ir katalikų kunigu Gareth Leyshon pristato
liepos 28 dienos radijo laida „Mažoji studija. Druska“, kurios įrašą galima rasti LRT
mediatekoje.
PROGRAMA
08-18 d. ketvirtadienis | 19.00 val.
Kodėl parapijoms sekasi?
08-19 d. penktadienis | 19.00 val.
Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją?
08-20 d. šeštadienis | 10.00-17.30 val.
Kaip žmonės tampa katalikais?
Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių?
Kaip pakviesti ir patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones?
Visas tris dienas

| 18.00 val. šv. Mišios už parapijos atnaujinimą bažnyčioje

08-20 d. šeštadienis | 19.30 val. Parapijos bendruomenės šventė bažnyčios šventoriuje
Organizatoriai
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

MALDA UŽ PARAPIJOS BENDRUOMENĖS ATNAUJINIMĄ
Viešpatie Dieve,
dėkojame Tau už mūsų parapijos bendruomenę ir meldžiame:
atgaivink mus ir atnaujink,
patrauk mūsų širdis prie Jėzaus,
pažadink mumyse tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir veiklią meilę.
Padėk mums kasdien skaityti Tavąjį žodį ir juo gyventi,
išmokyk mus džiaugtis ir be paliovos melstis.
Viešpatie, pripildyk mus Šventosios Dvasios galybės,
kad praregėtume patys ir taptume Tavo liudytojais kitiems.
Tau pavedame mūsų parapijos Pastoracinę tarybą ir brolius kunigus –
prašome, kad mums vadovautum
ir iš mūsų sukurtum Tave šlovinančią gyvąją Bažnyčią.
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

