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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
8 P – Šv. Dominykas, kunigas. Ez 1, 2–5. 24–28c • Ps 148, 1–2. 11–12ab. 12c–14. 14bcd • † Mt 17, 

22–27 
9 A – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja. Oz 2, 16b. 17b. 21–22 • Ps 

45, 11–12. 14–15. 16–17 • † Mt 25, 1–13 
10 T – Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. 2 Kor 9, 6–10 • Ps 112, 1–2. 5–6. 7–8. 9 • † Jn 12, 24–26  
11 K – Šv. Klara, mergelė. Ez 12, 1–12 • Ps 78, 56–57. 58–59. 61–62 • † Mt 18, 21 – 19, 1  
12 P – Ez 16, 1–15. 60. 63 arba Ez 16, 59–63 • Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 • † Mt 19, 3–12  
13 Š – Ez 18, 1–10. 13b. 30–32 • Ps 51, 12–13. 14–15. 18–19 • † Mt 19, 13–15 
14 S – XX eilinis sekmadienis. Jer 38, 4–6. 8–10 • Ps 40, 2. 3. 4. 18 • Žyd 12, 1–4 • † Lk 12, 49–53 

XIX EILINIS SEKMADIENIS

KELYJE
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 31 d.) surinkta 594,31 Eur suma: 
572,34 Eur grynais, 1,97 Eur mokėjimo kortelių skaitytuvu ir 20 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!

Kodėl parapijoms sekasi?
Kai kurios parapijos puikiai darbuojasi. Yra parapijų, kuriose daugėja Mišiose 

dalyvaujančių žmonių. Yra parapijų, kurios padeda savo nariams tapti daug aktyvesniais 
parapijos gyvenime. Kodėl kai kurioms parapijoms sekasi? Kiekvienoje sėkmingoje parapijoje 
yra penki svarbūs dalykai, iš kurių galime pasimokyti ir juos įgyvendinti savo parapijoje!

Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją?
Jėzus tikėjosi, kad jo sekėjai „duos vaisių“ ir panaudos savo talentus. Parapija gerai 

veikia, kai pastebi ir naudoja visų savo narių dovanas. Kaip galime padėti kiekvienam parapijos 
nariui atrasti ir panaudoti savo dovanas? Kaip galime sukurti aplinką, kurioje to tikimasi?

Kaip žmonės tampa katalikais?
Gera žinia ta, kad žmonės tampa katalikais. Ir tampa labai aktyviais katalikais! 

Amerikiečių rašytoja Sherry Weddell tyrė priežastis, kodėl 37 aktyvūs katalikai tokiais tapo. 
Ji pastebėjo, kad kiekvienas naujas katalikas pereina penkis etapus. Jei žinome, kurį žingsnį 
žmogui reikia žengti toliau, galime jį nukreipti tinkama linkme.

Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių?
Kodėl katalikai nebelanko Mišių? Dažnai priežastys yra nerimtos. Mišių metu kas nors 

pasakė ką nors nemandagaus. Kunigas nepagelbėjo, kai reikėjo. Tėvai blogai jaučiasi, nes 
jų vaikas Mišiose triukšmauja. Per žinias rodė, kaip netinkamai pasielgė dvasininkas. Kaip 
Mišiose nebesilankantiems katalikams pasiūlyti saugią vietą, kurioje jie galėtų pasikalbėti apie 
priežastis, dėl kurių išėjo? Ką turėtume pakeisti savo parapijoje, kad į ją sugrįžę žmonės jaustųsi 
gerai?

Kaip pakviesti ir patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones?
Katalikų Bažnyčia gali pasirodyti labai keista žmonėms, kurie niekada jai nepriklausė. 

Meldžiamės ilgomis maldomis. Pamaldose daug stovime, sėdime ir klūpime. Kalbame apie 
tokias idėjas kaip Išganymas ir tokius dalykus kaip Švč. Sakramentas. Kaip nutiesti tiltą, kuriuo 
galėtų pereiti nauji žmonės, kuriuos norime paskatinti tapti mūsų Bažnyčios dalimi?

     PARAPIJOS BENDRUOMENIŠKUMO DVASIOS
ATNAUJINIMO SAVAITGALIS

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

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



Iš Išminties knygos (18, 6–9)
Apie aną naktį tėvams mūsų buvo
iš anksto paskelbta, kad jie, sužinoję,
kas jiems pažadėta, vis būtų viltingi.
Tad tavo tauta pasikliaudama laukė
teisiųjų palaimos, o priešų žlugimo.
Nubausdamas priešus, o mus pasišaukęs,

Atliepiamoji psalmė (32, 1. 12. 18–20. 22)
P. – Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties 
nuosavybe.

Iš laiško Žydams (11, 1–2. 8–19)
    Broliai!
    Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai 
gavo gerą liudijimą.
Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, 
nežinodamas kur einąs. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, 
įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su 
tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas.
    Tikėdama ir pati Sara gavo galią tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus; ji pasitikėjo tuo, 
kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro, ir netgi apmirusio, gimė palikuonys, „gausūs, 
tartum dangaus žvaigždės, ir nesuskaitomi, kaip jūros pakrantės smiltys“.
    Jie visi mirė, tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, 
sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje ateiviai ir keleiviai. Taip kalbėdami, jie duoda 
suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko 
sugrįžti atgal. Bet dabar jie siekė geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl nėra Dievui 
negarbės vadintis jų Dievu; jis jiems parengė Miestą!
    Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį 
sūnų – jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta: „Tau bus duoti palikuonys iš 
Izaoko“. Jis galvojo, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, ir todėl atgavo sūnų, kaip 
pavyzdį.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 3)
P.  Aleliuja. – Budėkite ir būkite pasirengę,
                        nes nežinote, kurią valandą ateis Žmogaus Sūnus.  – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (12, 32–48)
   Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!
    Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, 
kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir 
jūsų širdis“.
    „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia 
savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 
Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, 
susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar 
trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie!

išaukštinai tautą, jai suteikei garbę.
Pavojams praėjus, gerų tėvų sūnūs
laisvai ėmė švęsti aukojimo šventę.
Visi jie vieningai įsipareigojo
laikytis įstatymo – Dievo Teisyno,
kartu džiaugtis laime, vargus drauge kęsti.
Paskui užgiedojo šventas tėvų giesmes.

Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji;
teisiesiems garbinti dera.
Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko,
toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. – P.

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo,
kurie tikis jojo malonės.

Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. – P.

Mes jo didžiai išsiilgę,
jis mūsų rėmėjas ir skydas.
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes gi taip tavim tikim. – P.

    Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo 
namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.
    Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“
    Viešpats atsakė: „Koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti 
vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti? Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį. 
Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: 
‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, ir ims mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, 
tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė 
manyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus, ir jam teks neištikimųjų likimas.
    Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus 
smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai 
plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus 
daug ir išieškota“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Rugpjūčio 17 d. 18.45 val. mūsų bažnyčioje vyks pučiamųjų koncertas.
Rugpjūčio 27 d. 18.45 val. mūsų bažnyčioje vyks chorinės muzikos koncertas. Dalyvauja 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių choras ir kamerinis choras „Aidija“. 
Chorų vadovas Romualdas Gražinis, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė 
Gražinienė

Vėl kviečia Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis!
Rugpjūčio 12–28 d. mūsų bažnyčioje vyks tradicinis VI Tarptautinis Kretingos senosios muzikos 

festivalis. Šiemet festivalis klausytojams padovanos šešis išskirtinius koncertus, kuriuose dalyvaus 
pasaulinio lygio senosios muzikos žvaigždės. Tai bene vienintelis festivalis visoje Europoje, kur 

tokių garsių atlikėjų publika gali klausytis nemokamuose koncertuose.

Festivalio pirmosios dalies programa
Rugpjūčio 12 d., penktadienis, 19 val. Ansamblis A Nocte Temporis (Belgija)
Meno vadovas Reinoud van Mechelen, tenoras (Belgija)
Anna Besson (barokinė fleita), Mathilde Wolfs (barokinė violončelė), Maude Gratton (vargonai / 
klavesinas)
Programoje „Pasigailėk manęs“ ansamblis atliks ištraukas iš J. S. Bacho kantatų, kvies mėgautis 
fleitos ir balso dialogais. Lengvo, aukšto ir skaidraus tembro tenoras R. Van Mechelen yra vienas 
geidžiamiausių atlikėjų kone visuose garsiausiuose baroko muzikos ansambliuose.
Rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 19 val. Ansamblis Canto Fiorito (Lietuva)
Meno vadovas Rodrigo Calveyra, kornetas (Brazilija / Prancūzija)
Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Josue Melendez (kornetas), Marco Testori (barokinė 
violončelė), Davide Pozzi (vargonai / klavesinas)
Ansamblis atliks rafinuotą XVII a. pirmos pusės Romos kompozitorių programą „RomAmoR“, 
sudarytą iš Palestrinos, G. Frescobaldi, S. Landi, O. Tarditi, D. Mazzochi, L. Rossi kūrinių. Koncerte 
skambės sakralinė ir pasaulietinė muzika, vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai, skirtingi muzikos 
žanrai – sonatos, motetai, dainos, arijos, duetai bei trio iš operų.
Rugpjūčio 16 d., antradienis, 19 val.
Julie Roset, sopranas (Prancūzija) ir Davide Pozzi, vargonai (Italija)
Pirmą kartą Lietuvoje išgirsite naujai suspindusią žvaigždę – angeliško balso sopraną Julie Roset, 
kuri šiemet laimėjo Niujorko Metropoliteno operos konkurso Grand Prix. Specialiai Kretingos 
festivaliui solistė parengė anglų, vokiečių, prancūzų ir italų sakralinės muzikos rečitalį „Balsas iš 
dangaus“. Šį koncertą filmuos ir vėliau jo įrašą transliuos festivalio partneris LRT televizija.

Kiti koncertai vyks rugpjūčio 24, 26, 28 d., apie juos paskelbsime atskirai. Išsamią informaciją 
skaitykite  www.cantofiorito.lt


