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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
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

LITURGINIAI SKAITINIAI
5 P – 1 Kor 5, 1–8 • Ps 5, 5–6. 7. 12 • † Lk 6, 6–11
6 A – 1 Kor 6, 1–11 • Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b • † Lk 6, 12–19
7 T – 1 Kor 7, 25–31 • Ps 45, 11–12. 14–15. 16–17 • † Lk 6, 20–26 
8 K – Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė). Mch 5, 1–4a • Ps 13, 6ab. 6cd • Rom 8, 28–30 • 

† Mt 1, 1–16. 18–23
9 P – 1 Kor 9, 16–19. 22b–27 • Ps 84, 3. 4. 5–6. 12 • † Lk 6, 39–42 
10 Š – 1 Kor 10, 14–22a • Ps 116, 12–13. 17–18 • † Lk 6, 43–49  
11 S – XXIV eilinis sekmadienis. Iš 32, 7–11. 13–14 • Ps 51, 3–4. 12–13. 17. 19 • 1 Tim 1, 

12–17 • † Lk 15, 1–32

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
ŠVENTOJO TĖVO PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJA RUGSĖJO MĖNESĮ
* Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė, 
žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.
LIETUVOS „CARITAS“ SKELBIA KETVIRTĄJĄ PARAMOS UKRAINOS ŽMONĖMS AKCIJĄ
* „Lietuvos Caritas“ paskelbė ketvirtąją paramos akciją, skirtą paremti Ukrainos 
žmonėms. Šios akcijos metu surinkta parama bus skirta iš okupuotos Luhansko 
teritorijos pabėgusiems ir šiuo metu Dnipre besiglaudžiantiems ukrainiečiams. Akcija 
organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos garbės konsulu Ukrainos 
Luhansko srityje Robertu Gabulu.
   Iki šios dienos, iš okupuotos Luhansko teritorijos (įskaitant ir Severodonecką), 
pasitraukė apie 350 tūkst. gyventojų, iš jų apie 70 tūkst. yra vaikai. Nemaža dalis 
pasitraukusių žmonių tai išgyvena jau antrą kartą, daugelis pasitraukė į artimiausią 
didelį miestą Dniprą. Tai viena labiausiai nukentėjusių bendruomenių šalyje. Ketvirtoji 
paramos akcija Ukrainos žmonėms vyks tol, kol pavyks surinkti reikalingą paramos 
sumą, t. y. 50 tūkst. eur. Už paaukotas lėšas bus perkami įvairūs reikalingi daiktai ir 
priemonės humanitariniams centrams Dnipre – buitinė technika, apgyvendinimui 
reikalingos įvairios prekės, asmeninės higienos priemonių rinkiniai, sauskelnės vaikams 
ir suaugusiems, nuotoliniam mokymuisi reikalingos priemonės ir t.t. Paramą galima 
pervesti į Lietuvos Caritas sąskaitą – LT257300010115125026, paskirtyje nurodant 
„parama Ukrainos žmonėms“. Daugiau informacijos interneto puslapyje: caritas.lt.

XXIII EILINIS SEKMADIENIS

KELYJE
NUO RUGSĖJO 1-OSIOS IKI SPALIO 4-OSIOS

MINIMAS KŪRINIJOS LAIKAS

Kasmet penkias savaites krikščionys mini Kūrinijos laiką, kuris prasideda 
rugsėjo 1-ąją Pasauline maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją 
šv. Pranciškaus švente. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje imasi įvairių 
sielovadinių iniciatyvų, meldžiasi už kūriniją ir apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų 
bendrus namus.

Jau 1989 m. Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Dimitrijus rugsėjo 1-ąją 
paskelbė Maldos už kūriniją diena su intencija, kad prasidedant ortodoksų bažnytiniams 
metams dera prisiminti pasaulio sukūrimą. Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva Pasaulinė 
maldų už rūpinimąsi Kūrinija diena nuo 2015 metų rugsėjo 1-ąją imta minėti ir Katalikų 
Bažnyčioje.

Kūrinijos laikas skirtas santykio su Kūrėju ir kūrinija atnaujinimui per šventimą, 
atsivertimą ir konkretų įsipareigojimą. Tai laikas visai ekumeninei krikščionių šeimai 
vienytis maldoje ir imantis veiksmų dėl visų mūsų bendrų namų. Iniciatyvos „Kūrinijos 
laikas“ minėjimui įkurtas interneto puslapis SeasonofCreation.org, kur krikščionys 
kviečiami dalyvauti, organizuoti bendras maldas ir renginius bei prisijungti prie įvairių 
Bažnyčių rengiamų kampanijų siekiant didinti visuomenės jautrumą 
kūrinijai.

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ yra šių metų Kūrinijai 
skirto laikotarpio tema. „Jei išmokstame į jį įsiklausyti, 
pastebime savotišką kūrinijos balso disonansą. Viena 
vertus, tai saldi giesmė, šlovinanti mūsų mylimą Kūrėją, 
kita vertus, – gailus šauksmas skundžiantis dėl blogo 
žmonių elgesio, – savo žinioje Pasaulinei maldos dėl 
rūpinimosi kūrinija dienai rašo popiežius Pranciškus. – 
Įsiklausę į šiuos skausmingus šauksmus, privalome 
atgailauti ir keisti ydingą gyvenimo būdą bei 
sistemas. Mūsų bendrų namų būklės blogėjimui 
reikia skirti tiek pat dėmesio, kiek ir kitiems 
pasauliniams iššūkiams, pavyzdžiui, rimtoms 
sveikatos krizėms ir kariniams konfliktams“.



Iš Išminties knygos (9, 13–19)
Žmogus negi gali atspėti Dievo mintį?
Ar pats jis pajėgia suvokti jo valią?
Mirtingųjų mintys – baimingos, nedrąsios,
ir užmojai mūsų – netvarūs, neaiškūs.
Trapus mūsų kūnas – našta tiktai sielai,
tas žemiškas būstas tik vargina dvasią.
Mes vos tesuvokiam, kas dedasi žemėj,
vargingai terandam, ką rankos apčiuopia –

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
* Kviečiame susitikti su Eucharistiniu Jėzumi antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadie-
niais ir penktadieniais, 16.00–17.30 val., Kankinių koplyčioje bažnyčioje, o šešta-
dieniais – 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: 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 kretingospranciskonai.lt

PARAPIJOS PASTORACINĖS TARYBOS POSĖDIS
* Prašome maldos už rugsėjo 6 d. vyksiantį parapijos Pastoracinės tarybos posėdį, kad 
Viešpats vestų savo Dvasia sudarant naujų parapijos pastoracinių metų planą. Ateik, 
Šventoji Dvasia!

ATLAIDAI ŠILUVOJE
* Rugsėjo 14 d. (trečiadienį) kviečiame vykti į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus 
Šiluvoje. Išvykimas 7.30 val. nuo Kretingos Kultūros centro. Kelionės kaina – 10 €. 
Registracija – parapijos raštinėje.

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:
maldagyvai.lt. Projektą „Malda gyvai“ kuria katalikų evangelizacinė bendruomenė 
„Naujoji Sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

tad kas gi suprastų dangaus paslaptybes?
Kas nuosprendžius tavo galėtų žinoti,
jei tu išminties jam nebūtum suteikęs
ir dvasios šventos iš aukštybių atsiuntęs?
Tada tiktai takas gyvenančių žemėj
ištiesintas buvo, ir žmonės išmoko
suprasti, kas tau malonu ir patinka.
Tiktai išmintim jie išgelbėti buvo.

Atliepiamoji psalmė (67, 4–7 10–11)
P. – Viešpatie, iš kartos į kartą tu buvai mums globėjas.
Žmonėms tu liepi sugrįžti į dulkes. 
„Grįžkit, žmonijos vaikai“, tu byloji.
Juk tavo akivaizdoj tūkstantis metų –
kaip diena vakarykštė, praėjus,
kaip nakties prabėgęs ketvirtis – P.
Pašalini žmogų kaip rytmečio sapną,
kaip tą žaliuojančią žolę.
Ryte jinai žydi, žaliuoja,
Vakare – nukirsta jau sudžiūsta. – P.

Išmokyki mus suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiuj,
kad mūsų širdis išmintinga paliktų.
Viešpatie, grįžki! – Ar dar ilgai delsi?
Būki savo tarnams gailestingas. – P.
Mus atgaivinki savo malone,
ir šūkausim, džiūgausim
per dienų dienas, kol gyvuosim.
Būk, Viešpatie Dieve, mums geras,
padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus,
mūsų rankų darbus palaimink. – P.

Iš laiško Filemonui (9b–10. 12–17)
    Brangusis! Aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, prašau 
tave už savo vaiką, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas, – už Onezimą. Aš tau siunčiu 
jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu 
kalinamas dėl Evangelijos, tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo 
geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tarytum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo 
laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau – 
kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip krikščionis. 
Tad jeigu laikai mane savo bičiuliu, priimk jį kaip mane.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 118, 135)
P.  Aleliuja. – Pažvelk giedru veidu į savo tarną, išmokyk mane savo mokslo. – P. Aleliuja.

Evangelija pagal Luką (14, 1. 7–14)
   Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas 
mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, 
seseris ir netgi savo gyvybę, – negali būti mano mokinys.
     Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
     Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, 
kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės 
matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: „Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia 
baigti“.
     Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, 
ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 
dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl 
taikos.
     Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano 
mokinys“.


