KELYJE

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
⁕ Nuo spalio 1 d., šeštadieniais, Švč. Sakramento Adoracija iš Šv. Klaros seserų vie-

nuolyno 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.

XXVII EILINIS SEKMADIENIS

MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kre-

2022-10-02
NR.1212

tingoje 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 Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sino-

diškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.
LITURGINIAI SKAITINIAI

3 P – Gal 1, 6–12 • Ps 111, 1–2. 7–8. 9 ir 10c • † Lk 10, 25–37
4 A – Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis. Gal 1, 13–24 • Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15 • † Lk 10, 38–42
5 T – Šv. Faustina Kovalska, vienuolė. Gal 2, 1–2. 7–14 • Ps 117, 1. 2 • † Lk 11, 1–4
6 K – Gal 3, 1–5 • Lk 1, 69–70. 71–72. 73–75 • † Lk 11, 5–13
7 P – Rožinio Švč. Mergelė Marija. Gal 3, 7–14 • Ps 111, 1–2. 3–4. 5–6 • † Lk 11, 15–26
8 Š – Gal 3, 22–29 • Ps 105, 2–3. 4–5. 6–7 • † Lk 11, 27–28
9 S – XXVIII eilinis sekmadienis. 2 Kar 5, 14–17 • Ps 98, 1. 2–4 • 2 Tim 2, 8–13 • † Lk 17, 11–19
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

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO ŠVENTĖ KRETINGOS
VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI PARAPIJOJE
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
12:30 Šv. Mišios bažnyčioje
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 Habakuko knygos (Hab 1, 2–3; 2, 2–4)

Lig kolei, Viešpatie, reiks man dar šaukti, ir tu manęs neišgirsi? Lig kolei tau rėksiu: „Pagalbos, čia smurtas!“, o tu nepadėsi? Kodėl gi man leidi patirti piktybes, kodėl gi žiūri į engimą? Prieš mano akis vien žiaurybės ir smurtas, iškyla vaidai ir eina
kivirčai.
Atsakė man Viešpats ir tarė: „Užrašyk, ką regėjai, įraižyk lentelėse aiškiai, kad
skaitoma būtų be vargo. Paskirtu laiku išsipildys regėjimas, netgi jau veržias prie
galo, ir jis neapvils. Nors ir uždelstų, vis tiek lauk, nes tai išsipildys, būtinai išsipildys. Nedorėlis ima štai nykti, o teisusis liks gyvas dėl ištikimybės“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 94, 1–2. 6–9)
P. O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. – P.
Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. – P.
O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną,
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė?“ – P.

Popiežiaus katechezė: kas myli, tampa panašus į mylimąjį
Popiežius kalbėjo apie maldą kaip vieną svarbiausių dvasinės įžvalgos sudedamųjų dalių. Malda yra nepakeičiama dvasinės įžvalgos priemonė, nes ji yra artimas, tiesiog familiarus bendravimas su Dievu. Kas meldžiasi, tas kreipiasi į Dievą
paprastai, kaip į draugą, sakė Pranciškus, pridurdamas, kad geriausiai tai paaiškina šventųjų gyvenimo pavyzdžiai. Šventųjų paslaptis – tai pažintis su Dievu ir visiškas pasitikėjimas.
Dvasinės įžvalgos metodas nepretenduoja į absoliutų tikrumą, nes jis susijęs su
gyvenimu, o gyvenimas ne visada vadovaujasi griežtais logikos dėsniais, jis turi
daug aspektų, kurių neįmanoma sudėti į konkrečias kategorijas. Žmogus nori tiksliai žinoti, ką jam reikėtų daryti, tačiau tai ne visada įmanoma, dažnai jo elgesį
nulemia įvairūs atsitiktinumai. Visi esame daug kartų patyrę tai, apie ką rašo apaštalas Paulius: „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19). Mes nesame tik protas, nesame automatai, neužtenka gauti nurodymus, kad juos įvykdytume.
Atpažinti, kas vyksta mūsų viduje, nėra lengva, sakė popiežius. Tačiau bendravimas su Dievu gali švelniai išsklaidyti abejones ir baimes. Šventieji mums šviečia
juose atsispindinčia šviesa ir savo pavyzdžiu rodo, kad Dievas neįmanomus dalykus padaro įmanomais. Sakoma, pridūrė Pranciškus, kad du sutuoktiniai, kurie
ilgą laiką gyvena kartu ir myli vienas kitą, tampa panašūs. Kažką panašaus galima pasakyti ir apie bendravimą maldoje. Ji padeda mums vis labiau atspindėti tai,
kas sudaro mūsų prigimtį, – mūsų buvimą sukurtiems pagal Dievo paveikslą ir
panašumą. „Prašykime malonės gyventi draugystėje su Viešpačiu, kalbėtis su
juo, kaip draugas kalbasi su draugu“, – baigė Pranciškus. (jm / Vatican News)

Iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško Timotiejui (2 Tim 1, 6–8. 13–14)

Mylimasis!
Aš tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, esančią tavyje iš mano
rankų uždėjimo. Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir
protingumo Dvasią. Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo, nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga.
Sau taisykle laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.
Posmelis prieš evangeliją (1 Pt 1, 25)
P. Aleliuja. – Viešpaties žodžiai išlieka per amžius.
Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena. – P. Aleliuja.
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 17, 5–10)

Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte
šitam šilkmedžiui: 'Išsirauk ir pasisodink jūroje',– tai jis jūsų paklausytų.
Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako:
'Tuojau sėsk prie stalo'? Argi nesako: 'Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi...' Argi samdiniui
dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?
Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
BAIGĖSI REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS
⁕ Pasirengimo Pirmajai Komunijai pirmas susitikimas spalio 9 d. Votyvos šv. Mišiose 10:30 val.
⁕ Jaunuolių, kurie ruošis Sutvirtinimui, pirmas susitikimas vyks spalio 16 d. 10:30 val.
šv. Mišiose.
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
VYRŲ MALDOS VAKARAI
⁕ Kiekvieną ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių, 19 val., Kretingos pranciškonų vie-

nuolyne vyksta vyrų maldos vakarai.

KVIEČIAME Į KATECHUMENATĄ
⁕ Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasiren-

gimui 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.

