SKELBIMAI

► DĖMĖSIO!!!
Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio pirmadienio rytais 7.00 val. šv. Mišios bus ne
bažnyčioje, o šv. Klaros vienuolyno koplyčioje.

PARAPIJOS RAŠTINĖ PIRMADIENIAIS NEDIRBS.
► DIENINĖ ŠEIMŲ STOVYKLA

Šv.Antano dienos centras kviečia kretingiškius į Dieninę Šeimų stovyklą, kuri vyks rugpjūčio 19-23 d. adr esu J .Pabr ėžos g. 4, Kr etinga.
Stovykla nemokama, todėl būtina registruotis nuo šių metų liepos 15 iki rugpjūčio 10 dienos tel . Nr. 8-645-43478 (darbo dienomis), arba e-paštu: sv.antanodc@gmail.com;
Registruojantis būtina pranešti: vardą, pavardę, tel. nr., gyvenamą adresą, vaikų amžių
(visų dalyvių atskirai: ir vaikų ir tėvų).
Tik gavę rugpjūčio 12 d. patvirtinimą, galėsite dalyvauti stovykloje.
Stovyklos programą pažiūrėti ar pasiimti skrajutę galite bažnyčios skelbimų lentoje.
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► PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

2019 m. gruodžio 3-10 dienomis or ganizuojama piligr iminė kelionė į Šventąją Žemę.
Kelionės kaina apie 1000 €.
Registracija tel. 8 698 05526 arba antanasofm@gmail.com

► VYRŲ MALDOS VAKARAI SU ŠVENTUOJU RAŠTU

Kviečiame vyrus į maldos vakarus su Dievo Žodžiu kiekvieną trečiadienį, po 18 val. šv.
Mišių, brolių vienuolyno refektoriuje.

► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI

Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje likus ne
mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI

Šventąjį Raštą, kaina - 20 €; liepos - rugpjūčio mėnesio katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 2.20 €; suvenyrinių žvakių, kaina - 3 € ir 3,50 €; knygą „Šventojo
Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą „Mylėkite viens kitą“, kaina - 1 € ir kt.

LITURGINIAI SKAITINIAI
15 P — šv.Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Iš 1, 8–14. 22;
Ps 124, 1–3. 4–6. 7–8; Mt 10, 34 – 11, 1;

16 A — Karmelio kalno Švč.M.Marija (Škaplierinė). Iš 2, 1–15a; Ps 69, 3. 14. 30–31.
33–34; Mt 11, 20–24;

17 T — Iš 3, 1–6. 9–12; Ps 103, 1–2. 3–4. 6–7; Mt 11, 25–27;
18 K — Iš 3, 13–20; Ps 105, 1. 5. 8–9. 24–25. 26–27; Mt 11, 28–30
19 P — Iš 11, 10 – 12, 14; Ps 116, 12–13. 15–16bc. 17–18; Mt 12, 1–8
20 Š — šv.Apolinaras, vyskupas, kankinys. Iš 12, 37–42; Ps 136, 1. 23–24. 10–12.
13–15; Mt 12, 14–21

21 S — XVI EILINIS SEKMADIENIS. Pr 18, 1–10a.; Ps 15, 2–3ab. 3cd–4ab. 5;
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 19.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00;
Pirmadieniais — nedirba.
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas.
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

IŠ PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGOS (Įst 30, 10–14)
Mozė bylojo visam Izraeliui: „Klausyk Viešpaties, savo Dievo,
balso, laikykis jo įsakymų bei nuostatų. Visa širdimi, visa siela sugrįžk
prie Viešpaties, savo Dievo.
Įsakymas, kurį tau šiandien užkraunu, neviršija tavo jėgų ir nėra tau tolimas. Jis ne aukštai danguje, kad tau reikėtų bėdoti: 'Kas gi įkops mums į
dangų parnešti jo žemėn ir jį mums paskelbti, kad mes galėtume jo laikytis?' Jis ir ne anapus jūros, kad tau reikėtų dejuoti: 'Kas gi mums perplauks per jūrą jo pargabenti ir jį mums paskelbti, kad mes galėtume jo
laikytis?' Ne, tas žodis visai tau arti: jisai tavo lūpose, tavo širdyje, – tu
gali jo laikytis“.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (Ps 68, 14. 17. 30–31. 36–37)
P. – Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.
Į tave, o Dieve, kreipiuosi: jau metas tau, Viešpatie, būt maloningam.
Mane išklausysi, nes tu didžiai geras, teikiantis ištikimą savo pagalbą.
O Viešpatie, man atsiliepki, – tu maloningas,
gerumas tavo bekraštis, – į mane teikis pažvelgti! – P.
Betgi mane – kenčiantį ir nelaimingą
globoki ir gelbėki, Dieve!
Šlovinsiu giesme aš Dievo vardą
ir aukštinsiu jį dėkingai. – P.
Tikrai, išvaduos Dievas Sioną
ir Judo miestus leis atstatyti.
Ir vaikai jo tarnų paveldės tą žemę.
Ten tėvynę atras, kurie gerbia jo vardą. – P.

„Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą!“

„Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą!“

IŠ PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGOS (Įst 30, 10–14)
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO
KOLOSIEČIAMS (Kol 1, 15–20)
Kristus yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes
jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai
sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar galybės, – visa sutverta per jį ir
jam.
Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno – Bažnyčios
galva. Jis – pradžia, pirmgimis iš mirusiųjų tarpo, kad visame kame turėtų
pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas
yra žemėje ir danguje.
Posmelis prieš evangeliją (Jn 6, 63b. 68b)

ALELIUJA. – Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. – ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (Lk 10, 25–37)
Anuomet atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą!“
Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“
Tas atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis
jėgomis ir visu protu, o savo artimą, kaip save patį“.
Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.
Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Jėzus prabilo:
„Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas.
Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu
keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kita kelio puse.
O vienas pakeleivis, samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo,
užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs
aš tau atsilyginsiu'. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į
plėšikų rankas?“
Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumo“.
Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Šventojo Luko evangelijoje pateiktas palyginimas įsirikiuoja į gretą iš
kasdienio gyvenimo paimtų įvaizdžių bei pasakojimų, kuriais Jėzus nori padaryti suprantamą Dievo stiprią meilę kiekvienam žmogui, ypač sergančiam
ir kenčiančiam skausmą. Tačiau baigiamaisiais palyginimo apie gerąjį samarietį žodžiais: „Eik ir tu taip daryk“ (Lk 10, 37) Jėzus kartu parodo, kaip
kiekvienas mokinys turėtų laikytis kitų, ypač tų, kuriems reikia globos, atžvilgiu.
Vadinasi, jėgos kasdien gyventi konkrečiai, kaip gerasis samarietis, rūpinantis dvasiškai ir kūniškai sužeistaisiais, prašančiais mūsų pagalbos, nors
jie būtų mums nepažįstami ir beturčiai, būtina semtis iš begalinės Dievo
meilės per intensyvų santykį su juo maldoje. Tai taikytina ne tik pastoracijos
ir sveikatos apsaugos darbuotojams, bet ir visiems, ypač patiems ligoniams,
galintiems išgyventi savo būvį tikėjimo perspektyvoje: „Žmogų gydo ne
kančios vengimas, ne bėgimas nuo jos, bet gebėjimas kančią priimti bei per
ją bręsti vienijantis su Kristumi, kuris su begaline meile kentėjo, atrasti joje
prasmę“ (Enciklika Spe salvi, 37).
Įvairūs Bažnyčios tėvai gerajame samarietyje įžvelgė patį Jėzų, o vyrą,
patekusį plėšikams į rankas, tapatino su Adomu, su dėl savo nuodėmės pasiklydusia ir jos sužeista žmonija (plg. Origenas. XXXIV homilija apie Luko evangeliją, 1–9; Ambraziejus. Luko evangelijos komentarai, 71–84; Augustinas. Sermo 171). Jėzus yra Dievo Sūnus, tasai, kuris Tėvo meilę, ištikimą, amžiną, beribę meilę padaro artimą. Tačiau Jėzus yra ir tasai, kuris nusimeta savo dieviškąjį drabužį, atsisako savo dieviškojo „būvio“, kad taptų
žmogumi (plg. Fil 2, 6–8) ir prisiartintų prie žmogaus kančios net nužengdamas į pragarus, kaip recituojame Credo, bei atneštų viltį ir šviesą. Jis nesilaiko savo lygybės su Dievu (plg. Fil 2, 6), bet, kupinas gailestingumo, nusileidžia į žmogiškosios kančios bedugnę, kad ten išlietų paguodos aliejaus ir
vilties vyno.
Popiežius Benediktas XVI.

