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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.

LITURGINIAI SKAITINIAI:
25 P – Šv. Jokūbas, apaštalas. 2 Kor 4, 7–15 • Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6 • † Mt 20, 20–28
26 A – Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai. Jer 14, 17–22 • Ps 79, 8–9. 11. 13 • 

† Mt 13, 36–43
27 T – Jer 15, 10. 16–21 • Ps 59, 2–3. 4–5a. 10–11. 17. 18 • † Mt 13, 44–46
28 K – Jer 18, 1–6 • Ps 146, 1–2. 3–4. 5–6ab • † Mt 13, 47–53
29 P – Šv. Morta, Marija ir Lozorius. 1 Jn 4, 7–16 • Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 • † Jn 11, 19–27 

arba † Lk 10, 38–42
30 Š – Jer 26, 11–16. 24 • Ps 69, 15–16. 30–31. 33–34 • † Mt 14, 1–12
31 S – XVIII eilinis sekmadienis. Koh 1, 2; 2, 21–23 • Ps 90, 3–4. 5–6. 12–13. 14. 17 • Kol 3, 1–5. 9–11 

• † Lk 12, 13–21

XVII EILINIS SEKMADIENIS

KELYJE

PARAPIJOS BENDRUOMENIŠKUMO DVASIOS
ATNAUJINIMO SAVAITGALIS

2022 m. rugpjūčio 18-20 d. Kretinga
Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)

Svečias – katalikų kunigas, misionierius Gareth Leyshon (Velsas, Jungtinė Karalystė)

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.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
LĖŠŲ PARAPIJOS MISIJAI RINKIMO AKCIJA
* Keturis sekmadienius (liepos 24 ir 31, rugpjūčio 7 ir 14 d.), po šv. Mišių vyks lėšų parapijos 
misijai rinkimo akcija. Maloniai kviečiame apsilankyti šventoriuje veikiančioje parapijos 
kavinėje, kuria sekmadieniais rūpinsis skirtingos parapijos grupės. Surinktos aukos bus skirtos 
Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalio organizavimui. Preliminariai 
organizacinėms (misionieriaus kelionės, plakatų leidybos, bendruomenės šventės ir kt.) 
išlaidoms padengti reikalinga 1500 Eur suma. Savo auką Parapijos bendruomeniškumo dvasios 
atnaujinimo savaitgaliui galite pervesti šiais rekvizitais: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo 
tarnyba;  a/s LT737044060005921604; mokėjimo paskirtis – parapijos misijai. Kiekvieną 
sekmadienį atnaujinsime informaciją apie surinktas lėšas. Raginame kiekvieną bendruomenės 
narį prisidėti prie parapijos evangelizacijos savo auka ar darbu. Viešpats teatlygina!
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.
PAŠAUKIMŲ DIENA PALANGOJE
* Liepos 29 d. Palangoje vyks Pašaukimų diena, kurioje dalyvauja broliai pranciškonai Astijus 
Kungys ir Paulius Vaineikis su šlovinimo grupe „Gyvasis Vynmedis“. Pašaukimų dienos 
programoje: 18 val. šv. Mišios Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, 19.00-21.30 
val. šlovinimo vakaras ir Pranciškoniškosios šeimos liudijimai bažnyčios šventoriuje. Kviečia 
Palangos pasauliečiai pranciškonai.



Iš Pradžios knygos (18, 20–32)
    Anuomet Viešpats kalbėjo: „Pasklido garsas apie Sodomą ir Gomorą, ir jųjų nuodėmė labai 
jau sunki. Todėl aš nueisiu ir pasižiūrėsiu, ar jie iš tikro taip daro, kaip teigia mane pasiekusis 
skundas. Aš sužinosiu!“
    Iš ten pasisukę, vyriškiai nuėjo Sodomos linkui. Tačiau Abraomas vis dar stovėjo prieš Viešpatį. 
Priėjęs arčiau, jis prabilo: „Nejaugi tu nori pagriebti ir teisųjį kartu su bedieviais? Galbūt mieste 
yra penkiasdešimt teisiųjų; nejaugi ir juos pagriebsi ir nedovanosi vietovei dėl penkiasdešimt 
ten esančių teisuolių? Juk tu negali to daryti – žudyti teisiuosius kartu su bedieviais? Tuomet gi 
teisuoliui išeitų tas pat, ką bedieviui. Juk tu negali to daryti? Nejau visos žemės teisėjas neturėtų 
žiūrėti teisybės?“
    Viešpats atsakė: „Jei rasiu Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų dovanosiu visai 
vietovei“.
    Abraomas atsiliepė: „Sykį pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu, nors tesu dulkė ir pelenai. Galbūt 
iki penkiasdešimt teisiųjų penkių ir trūksta. Tai argi dėl tų penkių sunaikintumei ištisą miestą?“
    „Ne“, tarė Viešpats: „jo nesunaikinsiu, jeigu ten rasiu keturiasdešimt penkis teisiuosius“.
    Tasai jam toliau kalbėjo: „Galbūt ten tėra tik keturiasdešimt“. Viešpats atsakė: „Aš to nedarysiu 
dėl keturiasdešimt“.
    Tasai ir toliau kalbėjo: „Viešpatie, nesupyk, kad kreipiuosi! Galbūt ten tėra tik trisdešimt!“
    Jis atsakė: „Aš to nedarysiu, jeigu ten trisdešimt rasiu“.
    Anas atsiliepė: „Kadangi jau sykį pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu,– tai gal ten tėra tiktai 
dvidešimt“.
    Jis atsakė: „Aš jo nesunaikinsiu dėl dvidešimt“.
    Ir dar kartą anas prašneko: „Viešpatie, nesupyk, kad dar kartą kreipsiuos. Galbūt ten tėra tiktai 
dešimt“.
    Ir vėl jis atsakė: „Ir dėl dešimties jo nesunaikinsiu“.
    Baigęs pokalbį su Abraomu, Viešpats atsitolino, o Abraomas sugrįžo namo.

Atliepiamoji psalmė (Ps 137, 1–3. 6–8)
P. – Tą dieną, kada aš šaukiausi, Viešpatie, mane tu girdėjai.

    ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.
    Teateinie  tavo karalystė.
    Kasdieninės mūsų duonos duok mums kasdien
    ir atleisk mums mūsų kaltes,
    nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams,
    ir nevesk mūsų į pagundą’“.
    Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, 
paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu 
ko duoti valgyti’. O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su 
vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl 
bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia“.
    „Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir bus jums duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus 
atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs 
matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų 
gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo 
vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį 
prašo“.

Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju,
kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu tau giesmę,
lenkiuosi tavo šventovei. – P.
Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, 
ištikimybę.
Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. – P.
Aukštybėse jis viešpatauja,

bet žvelgia su meile į prispaustuosius,
 o išpuikėlius stebi iš tolo.
Jei sielvarto slegiamas vaikštau, mane laikai 
gyvą,
o priešai ant manęs niršta.
Prieš juos tu pakeli ranką. – P.
Tavo dešinė mane gelbi.
Darbuojiesi, Viešpatie, mano gerovei,
Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! – P. 

Iš laiško Kolosiečiams (2, 12–14)
    Broliai!
    Su Kristumi palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš 
numirusių.
    Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, 
dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, 
prismeigdamas prie kryžiaus.

Posmelis prieš evangeliją (Rom 8, 15)
P.  Aleliuja. – Jūs gavote įsūnystės Dvasią,
                     kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“  – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (11, 1–13)
    Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, 
išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.
    Jėzus tarė jiems: Kai melsitės, sakykite:

Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena
Ketvirtąjį liepos sekmadienį Katalikų Bažnyčioje minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių 

žmonių diena. Šią dieną 2021 metais įvedė popiežius Pranciškus. Tokia data parinkta dėl to, kad 
liepos 26-ąją liturgijoje minimas Jėzaus senelių šventųjų Joakimo ir Onos minėjimas. Šių metų 
tema pasirinkta 92 psalmės eilutė: „Senatvėje jie neša vaisių“. 

Savo žinioje 2-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga popiežius 
Pranciškus rašo: „Daugeliui	senatvė	kelia	baimę.	Jie	tai	suvokia	kaip	tam	tikrą	ligą,	su	kuria	
geriau	vengti	bet	kokio	kontakto:	seni	žmonės	mums	nerūpi	–	mano	jie,	–	ir	jiems	derėtų	gyventi	
atokiau,	galbūt	kartu,	įstaigose,	kurios	jais	rūpintųsi	ir	apsaugotų	mus	nuo	jų	problemų.	Tai	„at-
metimo	kultūra“:	mentalitetas,	siūlantis	mums	silpnesniųjų	atžvilgiu	jaustis	kitokiais,	nepažeistais	
jų	trapumo,	taip	pat	leidžiantis	įsivaizduoti,	kad	„mes“	ir	„jie“	einame	atskirais	keliais.	Tačiau	
iš	tikrųjų	ilgas	gyvenimas,	kaip	moko	Šventasis	Raštas,	yra	palaiminimas,	o	seni	žmonės	nėra	
atstumtieji,	nuo	kurių	reikia	atsiriboti,	bet	gyvi	Dievo,	dovanojančio	gyvenimo	apstumą,	palan-
kumo	ženklai.	Palaiminti	namai,	kur	rūpinamasi	senu	žmogumi!	Palaiminta	šeima,	kuri	gerbia	
savo	senelius!	[...]	Senti	nėra	pasmerkimas,	tai	palaiminimas!	Todėl	turime	budriai	stebėti	save	ir	
mokytis	aktyvaus	senatvės	išgyvenimo,	taip	pat	ir	dvasiniu	požiūriu,	puoselėti	savo	vidinį	gyven-
imą	uoliai	skaitydami	Dievo	žodį,	kasdien	melsdamiesi,	reguliariai	priimdami	sakramentus	ir	daly-
vaudami	liturgijoje.	Mums	reikia	puoselėti	ryšį	su	Dievu,	o	drauge	ir	santykius	su	kitais	žmonėmis:	
pirmiausia	su	šeima,	vaikais,	anūkais,	kuriems	turėtume	dovanoti	savo	meilę	ir	rūpestį,	taip	pat	
su	vargšais	ir	kenčiančiais	žmonėmis,	būdami	jiems	artimi	konkrečia	pagalba	ir	malda.	Visa	tai	
padės	mums	nesijausti	vien	pasaulio	teatro	žiūrovais,	neapsiriboti	„dairymusi	nuo	balkono“	
ar	stovėjimu	prie	lango.	Jei	vietoj	to	sieksime	didesnio	jautrumo,	kad	įžvelgtume	Viešpaties	
akivaizdą,	būsime	kaip	„vešlus	alyvmedis,	augantis	Dievo	namuose“,	galėsime	tapti	palaiminimu	
tiems,	kurie	gyvena	šalia	mūsų“.

Malda 2022 m. Pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai

Dėkoju	Tau,	Viešpatie,	
už	ilgo	gyvenimo	palaiminimą	–	
leisk	visada	nešti	vaisių	
tiems,	kas	Tavyje	randa	prieglobstį.
Atleisk,	o	Viešpatie,	
dėl	nusivylimo	ir	nepasitenkinimo,
neapleisk	manęs,
kai	jėgos	ima	silpti.
Mokyk	mane	viltingai	žvelgti	
į	Tavo	duodamą	ateitį,	

į	misiją,	kurią	man	patikėjai,
ir	be	paliovos	giedoti	šlovės	giesmes.
Leisk	man	dalyvauti	
švelnioje	Tavo	revoliucijos	kūryboje,
meiliai	sergėti	anūkus
ir	visus	mažutėlius	Tavo	prieglobstyje.
Saugok,	Viešpatie,	popiežių	Pranciškų
ir	leisk,	kad	tavo	Bažnyčia
vaduotų	pasaulį	iš	vienišumo.
Kreipk	mūsų	žingsnius	taikos	keliu.	

Amen.


