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XXIV EILINIS SEKMADIENIS  

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI!  
⁕ Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios  
raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių  
datos. Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pirmiau-
sia kreipkitės į parapijos (kurioje gyvenate) kleboną. Bet galima registruotis ir į mūsų 
bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams tel.868829558 (Vilma). 
Į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vyskupijos puslapyje, 
ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos:  www.telsiuvyskupija.lt. 
 

ŠVENTOJO TĖVO PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJA RUGSĖJO MĖNESĮ 
⁕ Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė,  
žeidžianti žmogaus asmens kilnumą. 
 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 
⁕ Kviečiame susitikti su Eucharistiniu Jėzumi antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais, 16.00–17.30 val., Kankinių koplyčioje bažnyčioje, o šeštadieniais – 
10.00–17.00 val. šv. Klaros seserų vienuolyno koplyčioje (Mėguvos g. 34). 
 

Rugsėjo ARTUMA: kad meilė būtų tikra. Įsigyti galite raštinėje 
⁕ „Nesistengėte nieko nuslėpti ar „pasaldinti“ situacijos, viską vadinote tikrais vardais“, – 
sakė Šventasis Tėvas sutuoktinių porai, paliudijusiai apie neištikimybę ir atleidimo ma-
lonę tūkstantinės minios akivaizdoje. O mes ar drįstame taip pat drąsiai žengti Sinodiniu 
keliu? Kur link veda Lietuvos sinodinių įžvalgų sintezė? Ar vis dar saldinam nemalonias 
situacijas, patirtas žaizdas ar neatitikimus, su kuriais susiduriame ne tik savyje, artimoje 
aplinkoje, bet ir Bažnyčioje? 

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 Vilma Tamašauskienė 

LITURGINIAI SKAITINIAI 

12 P – 1 Kor 11, 17–26. 33 • Ps 40, 7–9. 10. 17 • † Lk 7, 1–10  
 13 A – Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. 1 Kor 12, 12–14. 27–31a • Ps  100, 2. 3. 4.   
  5 • † Lk 7, 11–17 
14 T – Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Sk 21, 4b–9 arba Fil 2, 6–11 • Ps 78, 1–2. 34–35. 36–37.  38 •  
   † Jn 3, 13–17 
15 K – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Žyd 5, 7–9 • Ps 31, 2–3b. 3c–4. 5–6. 15–16. 20 • † Jn 19, 25-    
   27 arba † Lk 2, 33–35 
16 P – Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. 1 Kor 15, 12–20 • Ps 17, 1. 6–7. 8. 15 •  
   † Lk 8, 1–3 
17 Š – 1 Kor 15, 35–37. 42–49 • Ps 56, 10. 11–12. 13–14 • † Lk 8, 4–15  
18 S – XXV eilinis sekmadienis. Am 8, 4–7 • Ps 113, 1–2. 4–6. 7–8 • 1 Tim 2, 1–8 • † Lk 16, 1–13 

Iš Išėjimo knygos (Iš 32, 7–11. 13–14) 
 

  Viešpats kalbėjo Mozei: „Eik, nusileisk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią išvedei iš 
Egipto, pagedo! Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį jiems buvau nurodęs. Nusiliedino 
veršį ir puola prieš jį ant žemės. Aukoja jam gyvulius ir sako: 'Tai jis, Izraeli, yra tavo 
dievas, išvedęs tave iš Egipto'“. 
  Ir Viešpats toliau kalbėjo Mozei: „Šią tautą aš permačiau kiaurai: tatai tauta kietasp-
randė. Dabar tu palik mane vieną, kad mano rūstybė ant jų užsidegtų ir juos išnaikin-
tų. Gausinga tauta aš tave padarysiu!“ 
  Bet Mozė ėmė maldauti Viešpatį, savo Dievą: „Kodėl tau, Viešpatie, užsidegė rūsty-
bė ant savo tautos? Juk tu su didžia galybe ir tvirta ranka ją išvedei iš Egipto. 
  Prisimink savuosius tarnus Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems tu savo vardu prisie-
kei: 'Aš jūsų palikuonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždės' ir: 'Visą tą šalį, 
apie kurią kalbėjau, atiduosiu jūsų palikuonims; jie valdys ją per amžius'“. 
  Ir Viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto, kuriuo savo tautai buvo grasinęs. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 50, 3–4. 12–13. 17. 19) 
P.  Kelsiuos ir eisiu pas tėvą. 

Pasigailėk manęs, Dieve: tu didžiai gailestingas. 
Gerumas tavo beribis – naikinki mano kaltybę. 
Grynai nuplauk mano dėmę, 
numazgok mano kaltę! – P. 
   Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, 
   many nepalaužiamą dvasią atnaujink. 
   Vai, neatstumki, manęs nuo savojo veido, 
   prarast tavo šventąją dvasią neleiski! – P. 

Tu mano lūpose, Viešpatie, būsi, 
manoji burna tave šlovins. 
Manoji, Dieve, auka – tai širdis sugrudus. 
Graudžios, nuolankios širdies tu neatstumsi. – P. 
 

 Iš pirmojo laiško Timotiejui (1 Tim 1, 12–17) 
 

  Mylimasis! Aš esu kupinas dėkingumo mūsų Viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane 
sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs piktžodžiau-
tojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl 
neišmanymo ir netikėjimo. Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su 
tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. 
    Tikras žodis ir vertas pilno pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nu-
sidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pir-
mame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie 
jį įtikės amžinajam gyvenimui. 
    Amžių Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūna garbė 

ir šlovė per amžių amžius! Amen. 
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Posmelis prieš evangelija (2 Kor 5, 19) 
P.  Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones 

                   ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – P. Aleliuja. 
 
  

Evangelija pagal Luką (Lk 15, 1–10. (11–32)) 
 

   Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fari-

ziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais 

valgo“. 

   Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai 

nuklydus, nepalieka devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! 

Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei 

kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!' 

   Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjė-

lio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. 

   Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, 

nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? Radusi ji susivadina drauges bei 

kaimynes ir sako: 'Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi'. 

 Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“. 

  [Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 

'Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus 

jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvo-

jo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada 

nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių 

ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam 

neduodavo. 

  Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu 

iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas 

vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. 

Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. 

  O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnu-

mi'... 

  Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Už-

maukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! 

Puotaukime ir linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pra-

žuvęs ir atsirado'. Ir jie pradėjo linksmintis. 

  Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie 

sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. 

Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulau-

kė jo sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vi-

dun. 

  O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžen-

giau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik 

sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant jam papjo-

vei peniukšlį'. 

Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikė-

jo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsira-

do!'“.] 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 
  ⁕ REGISTRACIJA  VAIKŲ PIRMĄJAI  KOMUNIJAI 
Visą rugsėjo mėnesį kviečiame registruotis vaikus (nuo 10 m. arba 4 kl.) pasirengimui 
Pirmajai Komunijai, kuris vyks 2022 m. spalio – 2023 m. gegužės mėn.  Pasirengimo 
Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės spalio 9 d. Votyvos šv. Mišiose 10:30 val.  
⁕ REGISTRACIJA  SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 
Jei tau 15 metų ir daugiau ir Sutvirtinimo sakramentui nori ruoštis pats, o ne esi verčia-
mas kitų, mes tavęs laukiame! 
Pirmas susitikimas vyks spalio 16 d. 10:30 šv. Mišiose  
 

Registracija sakramentams vyks iki 2022 m. spalio 1 d. Registracijos anketą rasi-
te: www.kretingospranciskonai.lt 
Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mi-
šiose. Tėvams taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą.  
Registruokitės bei dalinkitės informacija su visais pažįstamais, kad visi  norintys galėtų  
užsiregistruoti. 

 

KVIEČIAME Į KATECHUMENATĄ 
⁕ Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui 
priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Baž-
nyčios gyvenimą. Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyveni-
mą, Katechumenato programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas vyks nuo 
spalio iki gegužės mėnesio, vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į Vilmą tel. 8 688 
29558. 

 

PARAPIJOS KAVINĖ 
⁕ Jei norite gauti parapijos naujienlaiškius el.paštu ir/arba tapti parapijos savanoriais bei 
įsitraukti įvairias tarnystes parapijoje, kviečiame užsirašyti po šv.Mišių šventoriuje vei-
kiančioje parapijos kavinėje. Kiekvienas esate labai reikalingas! 
 

PARAPIJOS SAVANORIŲ GRUPĖ 
⁕ Planuodama naujus pastoracinius metus (2022-2023 m.), Pastoracinė taryba renka 
Kretingos parapijos savanorių grupę. Savanorių pagalba labai reikalinga sekmadieniais 
parapijos kavinėje bei organizuojant didžiuosius parapijos renginius. Parapijos savano-
riai bus įvesdinti į savo tarnystę per šv. Pranciškaus šventę ir gaus skiriamuosius ženk-
lus. Jei galite ir norite šiemet tapti parapijos savanoriais, labai laukiame jūsų rugsėjo 20 
d., po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyno refektoriuje. Tel. pasiteirauti: 8 687 
51325 (Rimantas). Dievas myli linksmą davėją! 
 

MARIJOS LEGIONUI 30 M. 
⁕ Ta proga kviečiame visus Marijos Legiono narius ir maldininkus į šv.Mišias rugsėjo 25 
d. 14 val. bažnyčioje. Šv. Mišias aukos kun. Andriejus Sabaliauskas. 

 
 

MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ 
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kretin-
goje vyksta maldos akcija „Už taiką Ukrainoje“. Kovo 15 dieną prasidėjusi Kretingos 
pranciškonų inicijuojama maldos akcija vyks tol, kol Ukrainoje tęsis karas. Kviečiame kre-
tingiškius kasdien vidurdienį jungtis į maldą už taiką. 
Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už 
Ukrainą diena. Ši diena – Šv.  Kryžiaus išaukštinimo šventė - pasirinkta todėl, kad ji ypač 
iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai 
buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais . Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu. 


