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.
ŠVENTOJO TĖVO PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJA SPALIO MĖNESĮ
⁕ Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.
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SIELOS 2022
⁕ Turi širdyje troškimą prisidėti savanoryste prie Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir
menų festivalio „Sielos“ spalio 29 d. Palangoje? Mes laukiame tavęs! Registruokis/
klausk : tel. 8 645 00412 Sandra.

Mūsų parapijos pajamos ir išlaidos už rugsėjo mėnesį ataskaita:
Pajamos:
 Rinkliavos: 5505 Eur.
 Aukos: 190 Eur.
Išlaidos:
 Už elektrą: 1665 Eur.
 Personalo išlaikymas (su mokesčiais Sodrai): 5840 Eur.

Spalį minime Misijų mėnesį
LITURGINIAI SKAITINIAI
10 P – Gal 4, 22–24. 26–27. 31 – 5, 1 • Ps 113, 1–2. 3–4. 5–7 • † Lk 11, 29–32
11 A – Gal 5, 1–6 • Ps 119, 41. 43. 44, 45. 47. 48 • † Lk 11, 37–41
12 T – Gal 5, 18–25 • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Lk 11, 42–46
13 K – Ef 1, 1–10 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6 • † Lk 11, 47–54
14 P – Ef 1, 11–14 • Ps 33, 1–2. 4–5. 12–13 • † Lk 12, 1–7
15 Š – Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja. Ef 1, 15–23 • Ps 8, 2–3a. 4–5. 6–7 • † Lk 12, 8–12
16 S – XXIX EILINIS SEKMADIENIS Iš 17, 8–13 • Ps 121, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8 • 2 Tim 3, 14 – 4, 2 • † Lk 18, 1–8
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

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.
Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“
Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasaulinės Misijų Dienos proga, kuri
2022 metais minima spalio 23 dieną, sekmadienį. Visą laišką galite perskaityti:
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2022-01-06_misiju-dienos-proga2022
Šiųmetė tema – „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir
lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai kvietimas pažvelgti į kiekvieno pakrikštytojo
misiją Kristaus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai ne tada, kai skelbiame patys
save, bet kai nešame gailestingąją Jėzaus meilę pasauliui.
2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama
su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis
– sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos
skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame
krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą
Jėzumi Kristumi.

Iš antrosios Karalių knygos (2 Kar 5, 14–17)
Naamanas nuėjo žemyn prie Jordano ir septynis kartus pasinėrė, kaip buvo jam liepęs Dievo žmogus Eliziejus. Tada jo kūnas pasveiko ir tapo kaip kūdikio kūnas: jis tapo
švarus nuo raupsų.
Po to Naamanas su visa palyda sugrįžo pas Dievo žmogų ir, stojęs prieš jį, išpažino:
„Dabar tai žinau, kad visam pasauly nėra kito Dievo, tiktai Izraely. Priimk tad iš savo
tarno padėkos dovaną!“
Eliziejus atsakė: „Kaip gyvas Viešpats, kuriam patarnauju, aš nieko neimsiu!“ Ir nors
Naamanas labai jį maldavo, tasai atsisakė priimti.
Tuomet Naamanas prabilo: „Jei šito negali įvykti, tai leisk savo tarnui paimti tiek žemių, kiek gali panešti pora mulų; daugiau tavo tarnas jokiam kitam dievui nebeaukos
deginamųjų ir skerdžiamųjų aukų, tiktai vienam Viešpačiui“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1–4)
P. Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.
Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.
Savo išganymą Viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.
Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.
Iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui (2 Tim 2, 8–13)
Mylimasis!
Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam, lyg piktadariui. Bet
Dievo žodis nesurakinamas! Todėl aš visa pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie pasiektų
išganymą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.
Štai tikras žodis: Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su
juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės, bet jeigu mes ir
tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti.
Posmelis prieš evangeliją (1 Tes 5, 18)
P. Aleliuja. – Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų
Kristuje Jėzuje. – P. Aleliuja.
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 17, 11–19)
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos.
Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai
šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“
Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis
dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis.
Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo
sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė tave“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
SUSITIKIMAS SU VYSKUPU JONU KAUNECKU
⁕ ATSIMINIMŲ KNYGOS „PRIEŠ VISUS VĖJUS“ PRISTATYMAS
Spalio 9 d., 13.30 val., Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
vyks susitikimas su vyskupu Jonu Kaunecku ir jo atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“
pristatymas. Savo kūryba dalinsis giesmių autorė ir atlikėja Rasa Lapienė. Tai atvirų
visuomenei renginių ciklo, kurį organizuoja VšĮ Pranciškoniška pasauliečių akademija,
dalis. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas buvo aktyvus pasipriešinimo
sovietų okupaciniam režimui ir tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis. 1970–1989 metais
bendradarbiavo leidžiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką ir kitus pogrindinius leidinius, daugino ir platino katalikiško ir patriotinio turinio literatūrą, rinko parašus Lietuvos
Romos katalikų memorandumui, sovietų valdžios įstaigoms išsiuntinėjo 53 protestus
dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų. Buvo pogrindinės jaunimo organizacijos „Eucharistijos
bičiuliai“ vadovas Telšių vyskupijoje ir vienas iš „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ steigėjų kartu su kunigais Sigitu Tamkevičiumi, Alfonsu Svarinsku, Juozu Zdebskiu,
Vincentu Vėlavičiumi. 2000 metais Jonas Kauneckas buvo konsekruotas vyskupu. Dvejus metus tarnavo kaip Telšių vyskupas augziliaras, o 2002–2013 metais – kaip Panevėžio vyskupas. 1998 metais apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, o 2014 metais gavo Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalį už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS VARGŠAMS
⁕ Nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus buvo renkamos įvairios gėrybės (daržovės, vaisiai, negendantys maisto produktai ir kt.). Per
šv. Pranciškaus iškilmę palaiminti maisto produktai vėliau buvo išdalinti Motinos Teresės seserims ir labdaros valgyklai „Rūpestėliai“. Dėkojame už jūsų dosnumą, tebus už jį
atlyginta šimteriopai!
ROŽINIO MALDA SPALIO MĖNESĮ
⁕ Rožinį melsimės bažnyčioje kasdien, 17.30 val., o sekmadieniais – 12 val., prieš Sumos šv. Mišias.
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
ŽODŽIO LITURGIJA VAIKAMS
⁕ Kankinių koplyčioje bažnyčioje kiekvieną sekmadienį, per Votyvos Mišias (10.30 val.),
nuo pradžios maldos iki aukojimo.
Tai vaikams pritaikyta Žodžio liturgija: sekmadienio Evangelijos skaitymas, aptarimas,
giesmelės, pokalbiai, užduotėlės.
Skirta dar nesirengiantiems Pirmajai Komunijai mažiesiems.
VAIKŲ CHORAS
⁕ Gieda sekmadieniais Votyvos (10.30 val.) šv. Mišiose. Repeticijos vyksta sekmadieniais 9.30 val. ir savaitės eigoje pagal susitarimą. Laukiame įvairaus amžiaus norinčių
muzikuoti vaikų!. Kreiptis į choro vadovę Rasą Lapienę OFS (tel. 8 678 77869).
MINISTRANTAI ARBA PATARNAUTOJAI
⁕ Užsiėmimai vyksta penktadieniais, 16 val., bažnyčioje.
Laukiame Pirmąją Komuniją priėmusių berniukų ir mergaičių, norinčių patarnauti per šv.
Mišias. Ištikima metų tarnystė parapijos bendruomenei galės būti įskaityta kaip socialinės veiklos valandos. Kreiptis į s. Danutę Ančerytę FMSC (tel. 8 679 45835).

