BENDRUOMENĖS SKELBIMAI

PARAPIJOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ
* Rugpjūčio 20 d., šeštadienį, 19.30–21.30 val., bažnyčios šventoriuje vyks Parapijos bendruomenės šventė: laužas, agapė-vaišės, talentų vakaras ir grupelių prisistatymai, atrakcionai
vaikams. Talentų vakaro metu prisistatys įvairios parapijos grupės, gros šlovinimo grupė „Gyvasis Vynmedis“. Šventė užbaigs rugpjūčio 18–20 dienomis vykusį Parapijos bendruomeniškumo
dvasios atnaujinimo savaitgalį
LĖŠŲ PARAPIJOS MISIJAI RINKIMO AKCIJA
* Keturis sekmadienius (liepos 24 ir 31, rugpjūčio 7 ir 14 d.), po šv. Mišių vyko lėšų parapijos
misijai rinkimo akcija. Iš viso surinkta 2757,67 Eur suma: 2416,97 Eur grynais, 250,7 Eur
mokėjimo kortelių skaitytuvu ir 90 Eur banko pavedimais. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
dosnumą, kuris pranoko visus lūkesčius! Po Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo
savaitgalio 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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
22 P – Švč. Mergelė Marija Karalienė. 2 Tes 1, 1–5. 11b–12 • Ps 96, 1–2a. 2b–3. 4–5 • † Mt 23, 13–22
23 A – 2 Tes 2, 1–3a. 13–17 • Ps 96, 10. 11–12a. 12b–13 • † Mt 23, 23–26
24 T – Šv. Baltramiejus, apaštalas. Apr 21, 9b–14 • Ps 145, 10–11. 12–13ab. 17–18 • † Jn 1, 45–51
25 K – 1 Kor 1, 1–9 • Ps 145, 2–3. 4–5. 6–7 • † Mt 24, 42–51
26 P – 1 Kor 1, 17–25 • Ps 33, 1–2. 4–5. 10–11 • † Mt 25, 1–13
27 Š – Šv. Monika. 1 Kor 1, 26–31 • Ps 33, 12–13. 18–19. 20–21 • † Mt 25, 14–30
28 S – XXII eilinis sekmadienis. Sir 3, 17–18. 20. 28–29 • Ps 68, 4–5ac. 6–7ab. 10–11 • Žyd 12, 18–19.
22–24a • † Lk 14, 1. 7–14
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
į. k. 190769729 • sąsk. nr.: LT904010041800022330, Luminor bankas
Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga • mob. tel: 8 686 30227 • el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
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.
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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Kam reikalingas Parapijos bendruomeniškumo
dvasios atnaujinimo savaitgalis?
Pagrindinė šio savaitgalio žinia, kad kiekvienas yra reikalingas. Svarbu,
kad nė vienas nebūtų atstumtas, bet jaustųsi Bažnyčios bendruomenės dalimi.
Kiekvienas, nepaisant amžiaus, gali prisidėti: kas malda, kas tarnyste, kas
draugyste. Svarbiausia, kad nebūtų vienišumo, kad neliktume kaip atskiros
šakelės. Visi turime skirtingus talentus, kuriais galime dalintis, o dalijantis
dovanomis Bažnyčia tampa visiškai kitokia.
Popiežius Pranciškus pradėjo sinodinį kelią, kviesdamas visus įsitraukti
į keliaujančią Bažnyčios bendruomenę. Kretingos parapija stengiasi eiti
šiuo bendrystės keliu. Besirengiant Parapijos bendruomeniškumo dvasios
atnaujinimo savaitgaliui, keturis sekmadienius bažnyčios šventoriuje veikė
parapijos kavinė. Esame labai dėkingi visiems prisidėjusiems ir aukojusiems,
kurių akyse pamatėme didelį bendrystės troškulį.
Labai laukėme susitikimo su misionieriumi Gareth Leyshon, tikėdamiesi
gauti atsakymą – kokiu keliu toliau turime žengti kaip bendruomenė. Pandemijos
laikotarpio izoliacija padarė didelę žalą bendruomenėms. Bažnyčia buvo
išbandyta. Nežinome, kokie dar iššūkiai laukia krikščionių bendruomenės,
todėl turime laikytis kartu. Kaip pirmieji krikščionys, kurie po eucharistinio
duonos laužymo toliau tęsdavo bendrystę prie stalo. Ši pirmųjų krikščionių
puota vadinosi „agapė“. Ir mes svajojame apie tokią bendrystę – gyvą meilės
bendruomenę. Skaitydami laiko ženklus matome, kad šiandien vis daugiau
atsakomybės už Bažnyčią tenka pasauliečiams. Kunigai yra labai svarbūs, nes jie
teikia sakramentus, laimina Dievo tautą. Tačiau neišvengiamai mažėjantis kunigų
ir pašaukimų skaičius – tai ženklas, kad šiandien yra mūsų, pasauliečių, laikas.
Rimantas Radzevičius OFS
Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas

Iš Izaijo knygos (66, 18–21)
Viešpats taip sako:
„Žinau jūsų darbus bei mintis ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir
išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiųsiu pas tautas išgelbėtojų – į Taršišą,
Pulą ir Ludą, Meèchą ir Rošą, Tubalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas – pas tuos, kurie
nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję.
Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų kaip
atnašą Viešpačiui – arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens
juos Jeruzalėn į mano šventąjį kalną, – sako Viešpats, – kaip izraelitai gabena į
Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei
levitų“, – sako Viešpats.
Atliepiamoji psalmė (116, 1. 2)
P. – Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Garbinkite Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį visos šalys! – P.

Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. – P.

Iš laiško Žydams (12, 5–7. 11–13)
Broliai!
Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, kurie pasakyti jums, kaip sūnums: „Mano
sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas: nes Dievas griežtai
auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“.
Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis, kaip su sūnumis. O kurio
gi sūnaus Dievas griežtai neauklėja?
Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš
taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite
pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad, kas luoša, neišnirtų,
bet verčiau sugytų.
Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 6)
P. Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats. –
Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (13, 22–30)
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.
Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“
Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys
įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke,
jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš
nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje,
tu mokei mūsų gatvėse’.
O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai
bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką,
Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir
vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.
Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

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
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
Kviečia Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis!
Rugpjūčio 12–28 d. mūsų bažnyčioje vyksta tradicinis VI Tarptautinis Kretingos senosios
muzikos festivalis. Šiemet festivalis klausytojams dovanoja 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 antrosios dalies programa
Rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 19 val. Ansamblis Les Cornets Noirs (Šveicarija). Meno
vadovas Frithjof Smith, kornetas (Šveicarija). Josué Melendez, Adrien Mabire, Rodrigo
Calveyra (kornetai), Simen van Mechelen, Hennig Wiegräbe, Miguel Tantos Sevillano,
Alexis Lahens, Joost Swinkels, Wim Becu (barokiniai trombonai), Filip Hruby (vargonai).
Venecijos garsai. Polichorinė šv. Marko bazilikos muzika
Rugpjūčio 26 d., 19 val. Jean-Marc Aymes vargonų solo rečitalis (Prancūzija). Venecija,
Neapolis ir Roma XVII a. pradžioje
Rugpjūčio 28 d., 19 val. Ryo Terakado rečitalis, barokinis smuikas (Japonija/Belgija).
Bart Rodyns, vargonai (Belgija). XVII a. antros pusės Austrijos ir Šiaurės Vokietijos
smuiko virtuozai
Išsamią informaciją skaitykite www.cantofiorito.lt

