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.
O į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vyskupijos puslapyje, ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos: www.telsiuvyskupija.lt.
Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pirmiausia
kreipkitės į parapijos (kurioje gyvenate) kleboną. Bet galima registruotis ir mūsų bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams tel.868829558 (Vilma).
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ŠVENTOJO TĖVO PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJA RUGSĖJO MĖNESĮ
⁕ Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.
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 malonę
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?
Kaip skelbti Gerąją Naujieną ir jos neiškreipti ne tik nuo ambonos, bet ir šeimyninėje kasdienybėje?

LITURGINIAI SKAITINIAI
19 P – Pat 3, 27–35 • Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5 • † Lk 8, 16–18
20 A – Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai. Pat 21, 1–6. 10–13 • Ps 119,
1. 27. 30. 34. 35. 44 • † Lk 8, 19–21
21 T – Šv. Matas, apaštalas, evangelistas. Ef 4, 1–7. 11–13 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Mt 9, 9–13
22 K – Koh 1, 2–11 • Ps 90, 3–4. 5–6. 12–13. 14. 17 • † Lk 9, 7–9
23 P – Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas. Koh 3, 1–11 • Ps 144, 1a. 2abc. 3–4 • † Lk 9, 18–22
24 Š – Koh 11, 9 – 12, 8 • Ps 90, 3–4. 5–6. 12–13. 14. 17 • † Lk 9, 43b–45
25 S – XXVI eilinis sekmadienis. Am 6, 1a. 4–7 • Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10 • 1 Tim 6, 11–16 •
† Lk 16, 19–31
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

Iš pranašo Amoso knygos (Am 8, 4–7)
Klausykitės šio žodžio tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir engiate šalies varguolius! Jūs sakote: „Kada gi jaunatis baigsis, kad mes galėtume grūdus parduoti; kada
gi praeis šventadienis, kad klėtis atvertume, saikus sumažintume, kainą pakeltume,
svarsčius suklastotume. Už pinigus pirksim varguolių, už porą sandalų – beturčių.
Paversime pinigu netgi pasturlakus“.
Jokūbo garbe yra Viešpats prisiekęs: „Nė vieno iš jųjų darbų niekada neužmiršiu!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 112, 1–2. 4–8)
P. Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.

Dievo tarnai, giedokit,
garbinkit Viešpaties vardą!
šlovė Viešpaties vardui
dabar ir per amžius! – P.
Aukštai virš tautų yra Viešpats,
garbė jo aukštesnė už dangų.
Kas toks, kaip mūsų Viešpats Dievas?
Jis aukštybėj gyvena,
iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. – P.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Jis kelia nuo žemės beturtį,
iš purvo elgetą traukia;
sodina jį šalia kunigaikščių,
tautos savosios didžiūnų. – P.

Iš šventojo apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško Timotiejui (1 Tim 2, 1–8)

Mylimasis!
Aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus
žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtumėte tyliai ramiai gyventi visokeriopai
maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų Dievo ir Gelbėtojo,
kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą.
Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus,
kuris atidavė save kaip išpirkimą už visus, pateikdamas liudijimą nustatytu laiku. Tam
aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas,– sakau tiesą, nemeluoju,– pagonių mokytojas
tikėjimo ir tiesos reikaluose.
Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur tik melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir
nesantaikos.
Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 8, 9)
P. Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu,
kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (Lk 16, (1–9). 10–13)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
[„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą,
eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'.
O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti
neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo
namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.
Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas
mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos
raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?'
Anas atsakė: 'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'.
Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.
Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie
priimtų jus į amžinąsias padangtes.]
Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas
mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo,
tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote
patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!
Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės,
arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.
Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.

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 verčiamas 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 rasite: www.kretingospranciskonai.lt
Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. 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 Bažnyčios gyvenimą. Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, 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 veikiančioje parapijos kavinėje. Kiekvienas esate labai reikalingas!
MARIJOS LEGIONUI 30 M.
⁕ Ta proga kviečiame visus Marijos Legiono narius ir maldininkus į šv.Mišias rugsėjo 25
d. 12:30 val. į šv.Antano rūmus (Vilniaus g.6), o 14:00 val. bažnyčioje į šv. Mišias,
kurias aukos kun. kan. Andriejus Sabaliauskas. Po to kviečiame į Agapę vienuolyno refektoriuje.
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).
VYRŲ MALDOS VAKARAI
⁕ Kiekvieną ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių, 19 val., Kretingos pranciškonų vienuolyne
vyksta vyrų maldos vakarai.
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.

