BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► ,,GEROJI NAUJIENA“ iš Kretingos bažnyčios
Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti,
išgirsti....
►Parapijiečių kvietimas stoti į maldos užnugarį!
Melskime vieni už kitus, kad vienybėje Dievas laimintų mus!
Labai prašome jūsų maldos - poterius per dieną ar kitą maldelę!
Už Kretingos parapiją ir prasidedančias veiklas: šeimų ruošimą vaikų Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui; Pastoracinės Parapijos Tarybos rinkimus ir komisijos narius; savanorius, kurie mielai sutiko pasitarnauti įvairiose tarnystėse dėl mūsų
parapijos
„...Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip: „Tėve
mūsų, kuris esi danguje...““ Mato 6,8;
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Tegul Dievas laimina Jūsų gerą valią padėti malda!

MISIJŲ MĖNESIO MALDA

► 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. Dėkojame už Jūsų dosnumą.

Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs
Tavo vienatinis Sūnus
Jėzus Kristus liepė savo sekėjams
„eiti ir padaryti Jo mokiniais
visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni,
kad per Krikštą
buvome įjungti į Bažnyčios misiją.

► 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 €; suvenyrinių žvakių, kaina - 3 € ir 3,50 €; Spalio mėnesio
katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 1.20 €; knygą „Šventojo Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą „Mylėkite viens kitą“, kaina - 1 € ir kt.

LITURGINIAI SKAITINIAI
14 P – Rom 1, 1-7; Ps 97, 1-4; Lk 11, 29-32
15 A – Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja. Rom 1, 16-25;
Ps 18, 2-5; Lk 11, 37-41
16 T – Rom 2, 1-11; Ps 61, 2-3. 6-7. 9; Lk 11, 42-46
17 K – Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Rom 3, 21-30; Ps 129, 1-6;
Lk 11, 47-54
18 P – Šv. Lukas, evangelistas. 2 Tim 4, 10-17b; Lk 10, 1-9
19 Š – Rom 4, 13. 16-18; Ps 104, 6-9. 42-43; Lk 12, 8-12
20 S – XXIX EILINIS SEKMADIENIS. Iš 17, 8-13; Ps 120, 1-8; 2 Tim 3, 14-4, 2;
Lk 18, 1-8
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.

Apdovanojęs Šventosios Dvasios
dovanomis, suteik mums malonę
drąsiai ir uoliai liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą
ir dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų
skleisti pasaulyje gyvenimą
ir šviesą.
Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus
gelbėjančią meilę ir
Jo gailestingumą.
Jis būdamas Dievas
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi!

IŠ ANTROSIOS KARALIŲ KNYGOS (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 (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 ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS
ANTROJO LAIŠKO TIMOTIEJUI (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 negali išsiginti.
ALELIUJA. – Už viską dėkokite,
nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. – ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (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, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko.

Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi!

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“.

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
►MALDOS VAKARAS
Spalio 13 d. (šį sekmadienį) 18 val. Kviečiame į maldos vakar ą su Andrei Vdov iš
Sankt Peterburgo (Rusija), Šv.Antano rūmų salėje (V ilniaus g.6). Susitikimo metu bus proga
sužinoti kaip žydai švenčia Sukkot šventę.
►ŽAIDIMŲ KAMBARYS
Šv.Antano dienos centre (J.Pabrėžos g. 4) antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį veikia žaidimų kambarys nuo 10 iki 14.30 val. Mamos ir tėčiai, kuriems nėra kur palikti ekstra atvejais
mažametį nuo 3 iki 7 metų ar pradinuką trurmpam laikui, kviečiame nemokamai pasinaudoti
šią paslauga. Registracija tel. 8 645 43478

►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24H.
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono 10.10)
Mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio 8 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija 24 val. (kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime
maldoje, dienos ir ypač nakties metu.
Spalio mėn. intencijos:
Popiežiaus maldos intencija – kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas
Bažnyčioje; už pašaukimus į mūsų Mažesniųjų brolių ordiną (provincijolo A. Malakauskio
OFM prašymu);
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)
►PARAPIJOS PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI.
Spalio 27 d. vyks šventė mūsų parapijoje — Parapijos Pastoracinės Tarybos rinkimai. Prašome visų maldos, kad viskas vyktų sklandžiai. Visa informacija apie siūlomus kandidatus, bus
teikiama 13 ir 20 d. bažnyčioje; FB puslapyje, www.kretingospranciskonai.lt
Galite pasižiūrėti vysk.Kęstučio Kėvalo pristatymą kas yra ir ką veikia Parapijų Pastoracinė
Tarybą: I dalis: https://www.youtube.com/watch?v=cGkIQzQbuyI
II dalis: https://www.youtube.com/watch?v=DUJsEfzLHJQ
► VYRŲ MALDOS DIENA

,,Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos”

(1 Tim 2,8)

Lapkričio 16 d. kviečiame visus vyr us pr aleisti visa dieną kar tu mokymuose ir maldoje.
Renginys prasidės 10 val. ir baigsis šv. Mišiomis 18 val. Renginio vieta: Šv.Antano rūmų
aktų sale (V ilniaus g. 6, Kretinga). Registracija vyksta internetu iki lapkričio 11 d.:
www.qrgo.page.link/vJiqm

