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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

Kretingos 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
15 P – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė). Apr 11, 19a; 12, 1–6a. 10ab • Ps 45, 10bc. 11. 

12ab. 16 • 1 Kor 15, 20–27 • † Lk 1, 39–56  
16 A – Ez 28, 1–10 • Įst 32, 26–27. 28. 30. 35cd–36ab • † Mt 19, 23–30 
17 T – Ez 34, 1–11 • Ps 23, 1–3a. 3b–4. 5–6 • † Mt 20, 1–16   
18 K – Ez 36, 23–28 • Ps 51, 12–13. 14–15. 18–19 • † Mt 22, 1–14  
19 P – Ez 37, 1–14 • Ps 107, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 • † Mt 22, 34–40   
20 Š – Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas. Ez 43, 1–7a • Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14 • 

† Mt 23, 1–12  
21 S – XXI eilinis sekmadienis. Iz 66, 18–21 • Ps 117, 1. 2 • Žyd 12, 5–7. 11–13 • † Lk 13, 22–30  

XX EILINIS SEKMADIENIS

KELYJE
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI

LĖŠŲ PARAPIJOS MISIJAI RINKIMO AKCIJA
* Šį sekmadienį baigiame lėšų parapijos misijai rinkimo akciją ir maloniai kviečiame dar kartą apsilankyti 
šventoriuje veikiančioje parapijos kavinėje, kuria rūpinasi įvairios parapijos grupės. Savo auką taip pat 
galite pervesti šiais rekvizitais: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba;  a/s LT737044060005921604; 
mokėjimo paskirtis – parapijos misijai. Praėjusį sekmadienį (rugpjūčio 7 d.) surinkta 751,89 Eur suma: 
685,17 Eur grynais, 16,72 Eur mokėjimo kortelių skaitytuvu ir 50 Eur banko pavedimais. Nuoširdžiai 
dėkojame už jūsų dosnumą, kuris pranoko visus lūkesčius! Kadangi bendromis pastangomis pavyko ne 
tik surinkti minimalų užsibrėžtą šventės biudžetą, bet ir jį viršyti, Parapijos bendruomeniškumo dvasios 
atnaujinimo savaitgalyje jūsų lauks šiltas skanus maistas, pramogos vaikams ir daug kitų gražių staigmenų. 
Po šventės pateiksime renginio išlaidų ataskaitą. Ačiū kiekvienam bendruomenės nariui, prisidedančiam 
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.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINIŲ) IŠKILMĖ
* Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks sekmadienio tvarka: 8.00, 10.30 ir 12.30 val.
Vakaro šv. Mišias 18.00 val. švęsime pas šv. Klaros seseris.

08-18 d. ketvirtadienis
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.00 val. Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
19.20 val. Kodėl parapijoms sekasi? (Gareth Leyshon)

08-19 d. penktadienis
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.00 val. Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
19.20 val. Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją? (Gareth Leyshon)

08-20 d. šeštadienis
10.00 Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
10.20 Kaip žmonės tampa katalikais? (Gareth Leyshon)
11.40 Pertrauka
12.00 Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių? (Gareth Leyshon)
13.20 Pietų pertrauka
14.30-17.30 Programa vaikams bažnyčios šventoriuje: smagios šėlionės su žaidimų 

animatore Karoliuku ir pripučiami batutai
14.30 Kaip pakviesti ir patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones? 

(Gareth Leyshon) šv. Antano rūmų salėje
15.50 Pertrauka
16.00 Šlovinimas ir užtarimo malda 
17.30 Pasiruošimas šv. Mišioms
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.30 Parapijos bendruomenės šventė bažnyčios šventoriuje: laužas, agapė-vaišės, 

talentų vakaras ir grupelių prisistatymai, atrakcionai vaikams
Organizatoriai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

     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 Jeremijo knygos (38, 4–6. 8–10)
Tuomet (kada, pasirodžius faraono kariuomenei, chaldėjų kariuomenė atsitraukė 
nuo Jeruzalės) didikai kalbėjo karaliui Cidkijui: „Tą Jeremiją reikia nužudyti, nes savo 
kalbomis jis smugdo išlikusių šiame mieste karių narsumą ir numuša nuotaiką visai 
tautai. Tasai žmogus juk ne gero siekia šiai tautai, o blogo“.
Karalius Cidkijas atsakė: „Dabar jis jūsų rankose; karalius bejėgis prieš jūsų valią“. Tada 
jie sugriebę Jeremiją ir įmetė į princo Malkijo šulinį, esantį sargybos kieme, virvėmis jį 
nuleido į dugną. Vandens tenai nebuvo, tik dumblas, ir Jeremijas įklimpo į dumblą.
Vienas dvariškis, kušitas Ebed Melechas, kreipėsi į karalių: „Viešpatie, mano valdove, 
juk tai blogai, kaip tie vyrai pasielgė su pranašu Jeremiju: jį įmetė į šulinį, kad tas ten 
badu numirtų. Mieste nebėra gi duonos“.
Tada karalius įsakė kušitui Ebed Melechui: „Paimk iš čia su savim tris vyrus ir ištrauk iš 
šulinio pranašą Jeremiją, kol tas nenumirė!“.

Iš laiško Žydams (12, 1–4)
    Broliai!
    Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės 
pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo 
vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, 
iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.
    Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte 
ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su 
nuodėme.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 27)
P.  Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats,
                         aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.  – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (12, 49–53)
   Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti 
pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
    Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o 
nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du 
prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš 
motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

Atliepiamoji psalmė (39, 2–4. 18)
P. – Viešpatie, skubėk man padėti.
Viešpaties aš laukte laukiau,
ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. – P.
Graudingą balsą išgirdo,
mane iš vargo duobės jis ištraukė,
iš tos baisiausios klampynės.
Jis ant uolos mano kojas pastatė
ir sutvirtino mano žingsnius. – P.

Į mano lūpas naują giesmę įdėjo,
giesmę Dievui pagarbint.
Daugelis tai pamatys, ims Dievo bijotis,
tvirtai Viešpačiu viltis. – P.
Aš esu vargšas, beturtis,
tačiau manim rūpinas Viešpats.
Tik tu padėjėjas, vaduotojas mano, –
o mano Dieve, nedelsk su pagalba. – P.

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 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

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.


