BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► DĖMĖSIO!!! PARAPIJOS RAŠTINĖ PIRMADIENIAIS NEDIRBA.
►Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio pirmadienio ryto 7 .00 val. šv.Mišios jūsų intencijomis bus ne bažnyčioje, o šv. Klaros vienuolyno koplyčioje.(Mėguvos g. 34 ).

► 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.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI

Šventąjį Raštą, kaina - 20 €; Magnificat rugpjūčio mėn.—2,50 €.; 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
5 P – Sk 11, 4b-15; Ps 50, 3-6. 12-13; Mt 14, 13-21
6 A – Kristaus Atsimainymas. Dan 7, 9-10. 13-14; (arba 2 Pt 1, 16-19); Ps 96, 1-2. 5-6. 9;
Lk 9, 28-36
7 T – Sk 13, 1-2. 26-14, 1. 26-30. 34-35; Ps 105, 6-7. 13-174. 21-23; Mt 15, 21-28
8 K – Šv. Domininkas, kunigas. Sk 20, 1-13; Ps 94, 1-2. 6-9; Mt 16, 13-23
9 P – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja.
1 Kor 6, 13-15. 17-20; Ps 30, 3-4. 6. 8. 16-17; Jn 12, 24-26
10 Š – Šv. Laurynas, diakonas, kankinys. 2 Kor 9, 6-10; Ps 111, 1-2. 5-9; Jn 12, 24-26
11 S – XIX EILINIS SEKMADIENIS. Išm 18, 6-9; Ps 32, 1. 12. 18-20. 22;
Žyd 11, 1-2. 8-12. (13-19); Lk 12, (32-34). 35-40. (41-48)
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; 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 parengė Vilma Tamašauskienė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

IŠ KOHELETO KNYGOS (1,2; 2,21-23)
Tuštybių tuštybė, – taip sako Galvočius, –
tuštybių tuštybė, gi viskas – tuštybė.
Žmogus savo turtą, įgytą taip sunkiai,
žiniom, išmintim ir gabumais pasiektą,
palieka kaip dalį tokiam paveldėti,
kuris prie jo niekuo nėra prisidėjęs.
Juk šitai – tuštybė ir didelis blogis.
Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso,
iš įtempto proto ir vargo po saule?
Jo dienos – vien kančios, vargai nesibaigią, –
net naktį jo siela neranda ramybės.
Ar tai ne tuštybė, ne gaudymas vėjų?..

Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek Jis man gero padarė!

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ
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.
Tad 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
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS
LAIŠKO KOLOSIEČIAMS (3, 1-5.9-11)

Broliai!
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo
dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir
jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.
Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė.
Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra
nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei
vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.
ALELIUJA. Palaiminti dvasingieji var gdieniai:
jų yra dangaus karalystė. ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (12, 13-21)
Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.
Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“
Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai,
jo gyvybė nepriklauso nuo turto“.

Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek Jis man gero padarė!

Jis pasakė jiems palyginimą:
„Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai
ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu
visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug
gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O
Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta
Tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’
Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Jau tuoj prasidės registracija sakramentams, šiemet ji bus elektroninė. Tad visa informacija
ir registracija vyks www.kretingospranciskonai.lt puslapyje, sekite informaciją tenai.

►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24 H.

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono 10.10)
Nuo rugpjūčio 22d., mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio
8 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija 24 val. (kankinių koplyčioje).
Vieningai junkimės ir budėkime maldoje, dienos ir ypač nakties metu už mūsų kleboną
Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius.
Parapijiečius, už vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše.
Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita
Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. (Psalmė 22.6)
► KVIEČIAME Į KATECHUMENATO PROGRAMĄ
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems ir jaunimui, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į
Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems, kurie vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus, o dabar suaugę norėtų labiau pažinti ir pagilinti savo tikėjimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas.
Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti. Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, Katechumenato programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas vyks nuo rugsėjo iki
birželio mėnesio, vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į parapijos raštinę darbo dienomis
arba į Vilmą tel. 8 688 29558.
► LANGŲ IR DURŲ TVARKYBOS PROJEKTAS
Šiuo metu Kretingos Apreiškimo vienuolyne yra vykdomas projektas pakeisti langams ir
durims. Nemažą dalį gausime iš Europos pinigų, tačiau reikia prisidėti bei savomis lėšomis.
Tad turime surinkti 60 000 €. Visų, kurie galite, prašome prisidėti bet kokia auka, kurią galite palikti parapijos raštinėje.

► Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com ,,GEROJI NAUJIENA“ iš Kretingos bažnyčios. Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti, išgirsti....

► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI

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

