KELYJE

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

LITURGINIAI SKAITINIAI
26 P – Job 1, 6–22 • Ps 17, 1. 2–3. 6–7 • † Lk 9, 46–50
27 A – Šv. Vincentas Paulietis, kunigas. Job 3, 1–3. 11–17. 20–23 • Ps 88, 2–3. 4–5. 6. 7–8 • † Lk 9, 51–56
28 T – Job 9, 1–12. 14–16 • Ps 88, 10bc–11. 12–13. 14–15 • † Lk 9, 57–62
29 K – Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai. Dan 7, 9–10. 13–14 arba Apr 12, 7–12a • Ps 138, 1–2a.
2b–3. 4–5 • † Jn 1, 47–51
30 P – Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Job 38, 1. 12–21; 40, 3–5 • Ps 139, 1–3. 7–8. 9–10. 13–
14ab • † Lk 10, 13–16
1 Š – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Job 42, 1–3. 5–6. 12–16 • Ps 119, 66. 71. 75.
91. 125. 130 • † Lk 10, 17–24
2 S – XXVII eilinis sekmadienis. Hab 1, 2–3; 2, 2–4 • Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9 • 2 Tim 1, 6–8. 13–14 • † Lk 17, 5–10
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
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ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO ŠVENTĖ KRETINGOS
VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI PARAPIJOJE
Nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus renkamos rudens derliaus gėrybės vargšams
Spalio 2 d. sekmadienis
10:30 Votyvos šv. Mišios su parapijos savanorių įvesdinimu
Po šv. Mišių – žaidimai vaikams ir jaunimui šventoriuje (esant blogam orui, gimnazijos
sporto salėje)

Spalio 3 d. pirmadienis
17:30 Valandų liturgijos vakarinė su Pranciškoniškąja šeima bažnyčioje
18:00 Šv. Mišios bažnyčioje
Po šv. Mišių – šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas

Spalio 4 d. antradienis | Šv. Pranciškus Asyžietis
16:00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
17:00 Gyvūnų palaiminimas ir Klaipėdos policijos kinologų su augintiniais programa
šventoriuje
17:30 Valandų liturgijos vakarinė su Pranciškoniškąja šeima bažnyčioje
18:00 Šv. Mišios bažnyčioje ir šv. Pranciškaus litanija
Po šv. Mišių – agapė /vaišių šiek tiek turėsime, bet raginame ir jus atsinešti kas sumuštinių, kas sausainių ar saldainių.../ šventoriuje (esant blogam orui, vienuolyno koridoriuose)

Iš pranašo Amoso knygos (Am 6, 1a. 4–7)
Vargas be rūpesčių gyvenantiems Sione ir saugiai besijaučiantiems Samarijos kalne! Jūs gulite drambliakaulio lovose ir drybsote ant savo pagalvių. Jūs valgyti imatės iš
bandos avinėlių, iš tvarto nupenėtų veršelių. Jūs rėkaujate skambindami arfomis, manydami sudedą kaip Dovydas giesmes. Jūs geriate vyną iš didelių taurių, tepatės geriausiu aliejumi ir nesisielojate dėl Juozapo žlugimo. Todėl jūs išeisite dabar į tremtį
visų tremtinių priekyje. Pasibaigė dykaduonių siautimas.
Atliepiamoji psalmė (Ps 145, 7–10)
P. Mano siela, Viešpatį garbink!
Amžiais Viešpats laikos teisybės,
gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. – P.

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. – P.

Našlaitį, našlę globoja,
o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių valdovas,– jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. – P.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško Timotiejui (1 Tim 6, 11–16)
Tu, Dievo žmogau, siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo.
Kovok šauniąją tikėjimo kovą, užsikariauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir
kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse.
Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems teikia gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie
Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum įsakymą be dėmės ir be priekaišto, iki pasirodant mūsų Viešpačiui Jėzui. Jį savo laiku apreikš palaimintasis, vienintelis Valdovas, karalių Karalius ir viešpačių Viešpats, vienatinis Nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir
amžinoji valdžia! Amen.
Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 8, 9)
P. Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu,
kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – P. Aleliuja.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
ROŽINIO MALDA SPALIO MĖNESĮ
⁕ Rožinį melsimės bažnyčioje kasdien, 17.30 val., o sekmadieniais – 12 val., prieš Sumos
šv. Mišias. Apie rožinio vedimo tvarką maldos grupes informuos parapijos Liturginė sekcija.
PRIE ŠV. PRANCIŠKAUS ALTORIAUS – AUKOS VARGŠAMS
⁕ Nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus jūsų suneštos
gėrybės (daržovės, vaisiai, negendantys maisto produktai ir kt.) spalio 4 dieną bus palaimintos ir perduotos Motinos Teresės seserims bei labdaros valgyklai „Rūpestėliai“. Norinčius paaukoti didesnį kiekį produktų, prašome kreiptis į bažnyčios raštinę jos darbo laiku.
Iš anksto dėkojame už jūsų dosnumą!

GYVŪNŲ PALAIMINIMAS
⁕ Spalio 4 d., per gyvūnų globėjo šv. Pranciškaus šventę, broliai pranciškonai laimins jūsų naminius gyvūnus. Apeiga vyks 17 val. bažnyčios šventoriuje kartu su Klaipėdos policijos kinologų programa. Prašome atvykti anksčiau ir pasirūpinti, kad jūsų augintiniai nekeltų grėsmės aplinkiniams.
PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS
⁕ REGISTRACIJA VAIKŲ PIRMĄJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMUI
Registracija sakramentams vyks iki 2022 m. spalio 1 d. Registracijos anketą rasite:
www.kretingospranciskonai.lt
Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės spalio 9 d. Votyvos šv. Mišiose
10:30 val. O Sutvirtinamiesiems pirmas susitikimas vyks spalio 16 d. 10:30 šv. Mišiose.
Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. Tėvams taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą.

Evangelija pagal Luką (Lk 16, 19–31)
Jėzus pasakė fariziejams:
„Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę
laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį.
Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas.
Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių,
kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje
liepsnoje'.
Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes,
o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų
žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten
persikelti pas mus'.
Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus: aš gi turiu
penkis brolius,– tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą'.
Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!' O anas atsakė:
'Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų'.
Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas
ir iš numirusių prisikeltų'“.

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.
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
⁕ Nuo spalio 1 d., šeštadieniais, Švč. Sakramento Adoracija iš Šv. Klaros seserų vienuolyno sugrįžta į bažnyčią. Adoracija prasidės iškart po 10 val. šv. Mišių ir truks iki vakaro
šv. Mišių. Dėl rožinio maldos spalio mėnesį Švč. Sakramento Adoracija nuo antradienio
iki penktadienio, 16.00-17.30 val., vyks ne Kankinių koplyčioje, o bažnyčioje.
GYVASIS ROŽINIS
⁕ Rožinis yra labai svarbi ir paprasta malda. Įsijungiant į Gyvojo Rožinio Draugiją, kiekvieną dieną galima pasimelsti visą Rožinį, sukalbant tik 1 Rožinio slėpinį.
Kviečiame įsijungti. Kreiptis į sesę Edita tel. nr. 860356869

