BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
LĖŠŲ PARAPIJOS MISIJAI RINKIMO AKCIJOS ATASKAITA
* Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalio organizacinė
komanda atsiskaito parapijiečiams! Per keturis sekmadienius (liepos 24 ir 31,
rugpjūčio 7 ir 14 d.) ir patį renginį (rugpjūčio 18-20 d.) iš viso surinkta 2910,67 Eur
suma: 2559,97 Eur grynais, 250,7 Eur mokėjimo kortelių skaitytuvu ir 100 Eur banko
pavedimais. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą, kuris pranoko visus lūkesčius!
Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalio išlaidas (2023,73 Eur)
sudarė: misionieriaus Gareth Leyshon kelionės išlaidos (lėktuvo bilietai) ir auka už
mokymus – 958 Eur, maitinimo (150 porcijų šiupinio, saldumynų ir kt.) išlaidos –
493,92 Eur, reklamos (20 vnt. plakatų, 1500 vnt. skirtukų spausdinimo ir maketavimo)
išlaidos – 210,29 Eur, batutų vaikams nuoma – 190 Eur, vienkartiniai indai – 99,05
Eur, dovanos ilgalaikiams savanoriams – 72,47 Eur. Nemažai išlaidų pavyko sutaupyti
dėl geradarių, kurie suteikė nakvynę ir valgydino mūsų svečią, prisidėjo prie bendro
stalo savo maistu, dovanojo parapijos kavinei vandens butelį ir pompą, vienkartinius
indus, dailės reikmenis, užimtumą vaikams, techninę bazę etc. Po renginio likusi suma
(886, 94 Eur) bus panaudota būsimoms parapijos misijoms. Ačiū kiekvienam
bendruomenės nariui, prisidedančiam savo auka ar darbu. Viešpats teatlygina!
LITURGINIAI SKAITINIAI
29 P – Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Jer 1, 17–19 • Ps 71, 1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab–17 •
† Mk 6, 17–29
30 A – 1 Kor 2, 10b–16 • Ps 145, 8–9. 10–11. 12–13ab. 13cd–14 • † Lk 4, 31–37
31 T – 1 Kor 3, 1–9 • Ps 33, 12–13. 14–15. 20–21 • † Lk 4, 38–44
1 K – 1 Kor 3, 18–23 • Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6 • † Lk 5, 1–11
2 P – 1 Kor 4, 1–5 • Ps 37, 3–4. 5–6. 27–28. 39–40 • † Lk 5, 33–39
3 Š – Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. 1 Kor 4, 6b–15 • Ps 145, 17–18.
19–20. 21 • † Lk 6, 1–5
4 S – XXIII eilinis sekmadienis. Išm 9, 13–18b • Ps 90, 3–4. 5–6. 12–13. 14. 17 • Fm 9b–10.
12–17 • † Lk 14, 25–33
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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TEGUL VISI BUS VIENA!
Jn 17, 21

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.

Iš Siracido knygos (3, 17–18. 28–29 (19–21. 30–31))
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.
Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
labiau negu tas, kuris dosniai dalija.
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
Protingas prisimena patarlę gerą:
tada tu pas Dievą surasi malonę.
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
Atliepiamoji psalmė (67, 4–7 10–11)
P. – Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.
Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui giedokit, skambinkit jo
vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas – P.
Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra
Dievas savo šventojoj buveinėj.

Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. – P.
Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,
juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. – P.

Iš laiško Žydams (12, 18–19. 22–24a)
Broliai!
Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos
tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę
žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama.
Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus
Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie dangaus
įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių
ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus.
Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 29ab)
P. Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą, – sako Viešpats, –
ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (14, 1. 7–14)
Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį.
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems
palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų
pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk
jam vietą!’ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą.
Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau
pasakys: ‘Bičiuli, pasislink aukščiau!’ Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas,
kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę,
nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais
savo ruožtu jie nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau
pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo
atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
PARAPIJOS KAVINĖJE
* Jei norite gauti parapijos naujienlaiškius el. paštu ir/arba tapti parapijos savanoriais
bei įsitraukti į įvairias tarnystes parapijoje, kviečiame užsirašyti po šv. Mišių šventoriuje
veikiančioje parapijos kavinėje. Kiekvienas esate labai reikalingas!
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.
PARAPIJOS GRUPIŲ VADOVŲ DĖMESIUI
* Visų parapijoje veikiančių maldos grupių ir bendruomenių vadovų prašome
patikrinti savo grupės pristatymą interneto puslapyje: https://kretingospranciskonai.
lt/bendruomene. Atnaujintą informaciją, kontaktinius duomenis (ir grupės nuotrauką)
prašome iki rugsėjo 9 d. atsiųsti el. paštu: kretingappt@gmail.com
PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS
* Pirmosios komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams registracija mūsų parapijoje vyks
visą rugsėjo mėnesį. Anketas rasite https://kretingospranciskonai.lt
TARPTAUTINIS KRETINGOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS KVIEČIA
* 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.
MALDA GYVAI
* Rugsėjo 17 d., 13.30–21.30 val., Pakutuvėnuose (Plungės r.) vyks „Malda gyvai“
šlovinimo ir maldos tarnystės diena. Šeimų patogumui bus organizuojama vaikų
užimtumo tarnyba, skirta 3–11 metų amžiaus vaikams. Negalintiems dalyvauti bus
sudaryta galimybė stebėti tiesioginę renginio transliaciją YouTube kanale „Malda
gyvai“. Išankstinė registracija vyksta iki rugsėjo 10 d. interneto svetainėje:
https://maldagyvai.lt. Projektą „Malda gyvai“ kuria katalikų evangelizacinė
bendruomenė „Naujoji Sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

