BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► DĖMESIO! REIKALINGA NAKVYNĖ
TARPTAUTINIO KONGRESO DALYVIAMS
2018 m. rugpjūčio 20 - 26 d. Lietuvoje vyks III Europos pasauliečių pranciškonų ir
pranciškoniškojo jaunimo kongresas tema: „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). Kongrese laukiama apie 200 dalyvių, tarp jų – atstovų iš daugiau kaip 20 Europos šalių. Tarptautinis kongresas vyks Kaune, tačiau jo dalyviai aplankys įvairias Lietuvos vietas – Šiluvą, Kryžių kalną, Žemaičių Kalvariją, Vilnių, Trakus
ir kt. Rugpjūčio 22 - 24 dienomis kongreso dalyviai svečiuosis Kretingoje, kur rugpjūčio
23 d. grupelėms vyks į įvairias misijas. Kongreso organizatoriai labai prašo Jūsų pagalbos ir ieško šeimų, kurios galėtų dvi naktis (iš rugpjūčio 22 d. į 23 d. ir iš 23 d. į 24 d.)
apgyvendinti kongreso dalyvius (pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą)
savo namuose. Nuoširdžiai kviečiame pasinaudoti galimybe susipažinti ir pabendrauti su
tikinčiaisiais iš kitų šalių, o kartu padaryti gailestingumo darbą. Galinčius suteikti nakvynę maloniai prašome registruotis telefonu: 8 618 10454 (Nijolė Raudytė OFS) arba
el. paštu: nijole.raudyte@gmail.com. Jei jums patogiau, galite savo kontaktus palikti
bažnyčios raštinėje ir mes su Jumis susisieksime. Iš anksto dėkojame!
► Įsigyk akcijos „Well4Africa“ puodelį
ir padėk užtikrinti vargšų teisę į geriamąjį vandenį.
Lietuvoje ir visoje Europoje vyksta socialinė pilietinė iniciatyva „Well4africa“ (Šulinys
Afrikai), kurios tikslas – surinkti lėšų vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose. Prisidėti prie akcijos galima pervedant auką interneto puslapyje well4africa.eu arba įsigyjant specialų socialinės akcijos „Well4Africa“ puodelį. Auka
už puodelį – nuo 5 Eur. Puodelį galima įsigyti parapijos raštinėje.
► GIESMIŲ KOMPAKTINIS DISKAS
Išleistas Aušros Brasienės autorinių giesmių kompaktinis diskas "Jėzau, Tu - mūsų
Gyvenimas". Giesmes atlieka Kretingos jaunimas ir jų draugai. Albumą įsigyti galima
bažnyčios raštinėje bei Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyboje (V ilniaus g. 3).
LITURGINIAI SKAITINIAI
2 P — Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 4-8; Lk 2, 41-52
3 A — Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19-22; Ps 116, 1-2; Jn 20, 24-29
4 T — Šv. Elzbieta Portugalė
Am 5, 14-15. 21-24; Ps 49, 7-13. 16-17; Mt 8, 28-34
5 K — Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
Am 7, 10-17; Ps 18, 8-11; Mt 9, 1-8
6 P — Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Am 8, 4-6. 9-12; Ps 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131; Mt 9, 9-13
7 Š — Am 9, 11-15; Ps 84, 9. 11-14; Mt 9, 14-17
8 S — XIV EILINIS SEKMADIENIS
Ez 2, 2-5; Ps 122, 1-4; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
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Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė,
jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji.
Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų.
Visi sutvėrimai skirti vien gerovei.
Į juos neįdėta nuodų pražūtingų,
ir mirčiai neduota valdyti pasaulio.
Teisumas nemiršta: išlieka per amžius.
Ir žmogų ne mirčiai gi Dievas sutvėrė –
jį savo esybės paveikslu padarė.
Per velnio pavydą mirtis atsirado
ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda.
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei,
nedavei priešams piktai manim džiaugtis.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. –
Skambinkit Viešpačiui visi, kas jį mylit,
šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas. –
Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais. –

Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

Broliai,
būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir
mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo.
Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.
Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų
lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta: „Kas daug surinko,
neturėjo pertekliaus, o kas mažai – nekentėjo nepritekliaus“.
Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį
ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija.
Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir
sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jajiras, ir,
pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas: „Mano dukrelė miršta! Ateik
ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų“. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė
gausi minia ir jį spauste spaudė.
[Ten buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė,
bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minią ir iš
užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo
drabužį – išgysiu!“ Bematant kraujas jai nustojo plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra
pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga, ir, atsigręžęs į minią, paklausė: „Kas prisilietė prie mano apsiausto?“ Mokiniai jam atsakė:
„Pats matai, kaip minia tave spaudžia, ir dar klausi: ‘Kas mane palietė?’“ Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir
virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir, puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo
visą teisybę. O jis tarė jai: „Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk
išgijusi iš savo ligos“].
Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam: „Tavo
duktė numirė, kam begaišini Mokytoją?!“ Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: „Nenusigąsk, vien tikėk!“ Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus, ir
Jėzus mato sujudimą – verkiančius ir raudančius žmones.
Įžengęs vidun, jis tarė: „Kam tas triukšmas ir ašaros?! Vaikas nėra miręs, o
miega“. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir
motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo.
Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: „Talita kum“; išvertus reiškia: „Mergaite,
sakau tau, kelkis!“ Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika
metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir
liepė duoti mergaitei valgyti.

Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE ŠVENTĄSIAS MIŠIAS (VII)
Dievas mums kalba ir jis nori, kad mes su tikėjimu jį išklausytume. Šventoji Dvasia,
„kalbėjusi per pranašus“, įkvėpė šventųjų tekstų autorius, kad Dievo Žodį išgirstų mūsų
ausys ir priimtų mūsų širdys. Mums reikia jį girdėti! Mums jo reikia, kad galėtume gyventi, nes juk „žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4,4). Dėl to Žodžio liturgija vadinama „Žodžio stalu“, kurį Viešpats nukloja dvasiniu maistu. Šis stalas gausiai nuklotas Šventojo Rašto gėrybėmis, paimtomis tiek
iš Senojo, tiek iš Naujojo Testamentų. Mus palydi trejų metų sekmadienių ciklai, kuriuose
skaitomos sinoptinės Evangelijos. Taip pat svarbi atliepiamoji psalmė, kuri padeda medituoti prieš ją girdėtą skaitinį. Patartina psalmę ar bent jos priegiesmį giedoti. Žodžio
liturgijos skaitiniai, taip pat pagal Šventąjį Raštą sukurtos giesmės, išreiškia bažnytinę
bendrystę ir ją skatina, palydi kelionėje visą bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Tad savaime supranta, kad negalima savavališki keisti ar praleisti Šventojo Rašto skaitinių ar
vietoj jų skaityti kitus ne bibliniais tekstus. Dievo Žodžio pakeitimas kitu tekstu sutrukdytų ir sumenkintų Dievo dialogą su savo tauta. Popiežius taip pat paminėjo peiktiną Dievo
Žodžio klausytojų išsiblaškymą, dėmesio stoką ar net kartais pasitaikančius atvejus kai
Mišių metu, vietoj dėmesio Dievo Žodžiui, skaitomas laikraštis. Dievo Žodis yra labai
reikalinga pagalba, kad nepasiklystume. Psalmininkas, kreipdamasis į Viešpatį, sako:
„Tavo žodis – žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui“ (Ps 119,105). Kaip gi galėtume leistis į kasdieninę gyvenimo kelionę, su visai vargais ir išbandymais, jei reguliariai
nesimaitintume liturgijoje skambančiu Dievo Žodžiu ir jis mums nešviestų? Žinoma, negana tik ausimis klausytis Dievo Žodžio, bet reikia jį priimti į širdį ir leisti, kad jis subrandintų vaisius. Atsiminkime palygimą apie sėjėją ir apie skirtingus sėjos rezultatus,
priklausomai nuo dirvos, į kurią krito grūdas. Šventosios Dvasios veikimui reikia paruoštų širdžių, sugebančių paversti gyvenimo tikrove tai, kas išgirstama Mišių metu. Apaštalas Jokūbas įspėja: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys
patys save“ (Jok 1,22). Dievo Žodis veikia mumyse. Mes jį išgirstame ausimis, tačiau jis
nepasilieka ausyse, bet pasiekia širdį, o iš širdies turi pasiekti rankas, tapti gerais darbais. Toks yra Dievo Žodžio mumyse kelias – nuo ausų, per širdį, į rankas.
Dievo ir jo tautos dialogas, vykstantis Mišių Žodžio liturgijoje, pasiekia viršūnę skelbiant
Evangeliją. Skaitant Evangeliją skamba Kristaus žinia, kviečianti atsiversti ir turinti galią perkeisti žmonių širdis. Tai tikras Dievo Žodis, į kurį mes su dėkingumu atsiliepiame,
sakydami: „Garbė tau, Viešpatie“ ir „Šlovė tau, Kristau“. Šia proga popiežius priminė
taisyklę, kad Evangeliją Žodžio liturgijoje skelbia tik asmenys, kuriems suteikti šventimai, tai yra kunigai, diakonai, vyskupai. Evangelijos skelbimas užbaigiamas knygos pabučiavimu. Klausydamiesi Evangelijos mes apmąstome ką Viešpats pasakė ir padarė,
suvokiame, kad jis ir šiandien mums kalba ir veikia mūsų labui. O tai reiškia, kad dalyvavimas Mišių aukoje mus įpareigoja konkrečiai atsiliepti į tą ką Viešpats dėl mūsų nuveikė. Mums į pagalbą ateina po Evangelijos sakoma homilija. Vatikano II Susirinkimas,
liturginėje konstitucijoje iškeldamas homilijos svarbą, pabrėžė, kad ji neturi būti suvokiama nei kaip iškilminga proginė kalba, nei kaip konferencija ar paskaita. Homilija turi
padėti žmogui, kad užmegztas dialogas su Dievu būtų konkrečiai pritaikytas kasdieniniame gyvenime. Tad savaime suprantama, kad sakantysis homiliją turi būti gerai pasirengęs, o tikintieji turi stengtis ją išklausyti dėmesingai ir su deramu vidiniu nusiteikimu.
Reikia taip pat atsiminti, kad dalyvavimui liturgijoje ir to kas skelbiama jos metu supratimui labai pasitarnauja Biblijos išmanymas. Tai tebūnie paskata dažnai skaityti Šventąjį
Raštą. „Kas sako homiliją turi suprasti, kad kalba ne savo vardu, bet leidžia savo lūpomis prabilti Jėzui, kad skelbia Jėzaus Žodį. Homilija turi būti gerai parengta ir turi būti
trumpa. Kiek kartų matome, kad per pamokslą kai kurie ima snausti, kiti kalbasi, o dar
kiti išeina laukan parūkyti... Deja. Tai būna! Visi žinote, kad tai būna! Dėl to, prašau,
homilija tebūna trumpa ir gerai parengta. O kaip, brangūs kunigai, diakonai, vyskupai,
gerai pasirengti homiliją? Kaip parengiama homilija? Malda, Dievo Žodžio studijavimu.
Tai turi būti aiški ir trumpa sintezė. Ne ilgesnė kaip 10 minučių“. Žodžio liturgijoje,
Evangelijoje ir homilijoje, Dievas kalbasi su savo tauta, kuri dėmesingai ir pagarbiai jo
klauso ir paverčia jį darbais. Tad jei mes išgristame Gerąją naujieną, mumyse įvyksta
atsivertimas, keičiamės mes patys ir imamės keisti pasaulį. Dievo Žodį išgirstame ausimis, priimame į širdis ir jis pasiekia mūsų rankas, virsta gerai darbais. (Vatikano radijas)

