BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► II-ASIS TARPTAUTINIS
KRETINGOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 2018
Maloniai kviečiame į II-ojo Tarptautinio Kretingos senosios muzikos festivalio koncertus 2018 m. rugpjūčio 16–19 d. Kretingos pranciškonų bažnyčioje.
Festivalio meno vadovas – Rodrigo Calveyra
Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį, 19 val.
“Sužeidei mano širdį: XVII a. sakralinė vokalinė ir instrumentinė muzika”
Nuria Rial (sopranas) ir ansamblis “Les Cornets Noirs” (Ispanija, Šveicarija)
Rugpjūčio 17 d., penktadienį, 19 val.
“Roma – pasaulio muzikos sostinė”
Davide Pozzi (vargonai). Solo rečitalis (Italija)
Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 19 val.
“Hortus Musicus: XVII a. kamerinė muzika smuikui, bosinei violai ir vargonams”
Manfredo Kraemer ir ansamblis “The Rare Fruits Council” (Ispanija)
Rupgjūčio 19 d., sekmadienį, 19 val.
“Nuo Romos iki Vilniaus”
Ansamblis “Canto Fiorito” (Lietuva)
Visi koncertai nemokami!
► PADĖK PASTATYTI MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKOJO TIKĖJIMO ŽENKLĄ
PRIE PAGRINDINĖS KRETINGOS MIESTO SANKRYŽOS
Aukok bankiniu pavedimu, nurodydamas aukos tikslą „Kryžiaus statybai“: Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, Kretinga, Įm. k. 190769729; Sąsk.
Nr. LT744010041800419930; AB Luminor Bank (DNB); SWIFT (BIC) kodas AGBLLT2X. Auką galima atnešti į parapijos raštinę arba įmesti į aukų dėžę bažnyčios gale.
LITURGINIAI SKAITINIAI
13 P — Šv. Poncijonas, popiežius, ir Ipolitas, kunigas, kankiniai
Ez 1, 2-5. 24-28c; Ps 148, 1-2. 11-14; Mt 17, 22-27
14 A — Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
Ez 2, 8-3, 4; Ps 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖS VIGILIJA
1 Kr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Ps 131, 6-7. 9-10. 13-14;
1 Kor 15, 54-57; Lk 11, 27-28
15 T — ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Apr 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 44, 10bc. 11-12. 16;
1 Kor 15, 20-26; Lk 1, 39-56
16 K — Šv. Steponas Vengras
Ez 12, 1-12; Ps 77, 56-59. 61-62; Mt 18, 21-19, 1
17 P — Šv. Hiacintas, kunigas
Ez 16, 3-15. 60. 63 arba Ez 16, 59-63; Iz 12, 2-6; Mt 19, 3-12
18 Š — Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 50, 12-15. 18-19; Mt 19, 13-15
19 S — XX EILINIS SEKMADIENIS
Pat 9, 1-6; Ps 33, 2-3. 10-15; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-59
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
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
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.

Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą. Tenai, atsisėdęs po prožirnio krūmu,
panoro numirti. Jis sakė: „Gana man, Viešpatie! Atimk man gyvybę; juk aš ne
geresnis už savo tėvus“. Paskui, atsigulęs po prožirnio krūmu, užmigo.
Staiga jį palietė angelas ir tarė: „Kelkis ir valgyk!“ Apsidairęs Elijas pamatė
galvūgaly kepalą duonos, keptos ant karštų pelenų, ir ąsotį vandens. Užkando,
pagėrė ir vėlei atsigulė miego.
Bet Viešpaties angelas darkart atėjo, palietė jį ir tarė: „Kelkis ir valgyk!
Antraip prailgs tau kelionė“. Tasai atsikėlė, pavalgė, pagėrė ir, šituo valgiu
pasistiprinęs, keliavo keturiasdešimt dienų ir naktų – iki Dievo kalno Horebo.

Patyrinėkit ir pamatysit,
koksai Viešpats geras.
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –
Su manimi visi šlovinkit Dievą,
aukštinkim Viešpaties vardą, kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių. –
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. –
Viešpaties angelas pylimu apjuosia
dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit,
koksai Viešpats geras;
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. –

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.

Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“.
Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir
motinos? Kaip jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš dangaus’?“
Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję! Niekas neateis pas
mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatrauks; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją
dieną. Pranašų parašyta: ‘Ir bus visi mokomi Dievo’. Kas išgirdo iš Tėvo ir
pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs;
tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas
turi amžinąjį gyvenimą.
Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši
duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų.
Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens
per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.
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Broliai!
Neliūdinkite Š ventos ios
Dievo Dvasios, kuria esate
paženklinti atpirkimo dienai.
Tebūna toli nuo jūsų visokie
užsigavimai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai
su visomis piktybėmis. Verčiau
būkite malonūs, gailestingi,
atlaidūs vieni kitiems, kaip ir
Dievas Kristuje jums buvo
atlaidus.
Būkite Dievo sekėjai, kaip jo
mylimi vaikai, ir gyvenkite
meile, nes ir Kristus pamilo jus
ir atidavė už mus save kaip
atnašą ir kvapią auką Dievui.

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, –
sako Viešpats. –
Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.

► ŽOLINĖ
Rugpjūčio 15 d. švęsime Švč. Mer gelės Mar ijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę).
Šv. Mišios - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišių metu bus šventinami šių metų
derliaus vaisiai ir žolynai.
► SOCIALINĖ AKCIJA „Well4Africa“ KRETINGOJE
Prisidėk prie socialinės iniciatyvos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai) ir padėk surinkti lėšų
vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose.
Prisidėti prie akcijos galima pervedant auką interneto svetainėje well4africa.eu arba
įsigyjant specialų puodelį su akcijos „Well4Africa“ logotipu (auka – nuo 6 Eur).
Kretingos pasauliečiai pranciškonai „Well4Africa“ puodelių kvies įsigyti po
kiekvienų šv. Mišių per Žolinės šventę – rugpjūčio 15 d.
Padėk iškasti tris šulinius Afrikoje – įsigyk puodelį, iš kurio gerdamas visada prisiminsi
gėlo ir švaraus vandens vertę!
► JUBILIEJUS
Švč. Jėzaus Širdies Pranciškonės Misionierės kviečia rugpjūčio 18 d. 18 val. šv. Mišiose
dėkoti Dievui už sesutės Beniaminos Borsato 50 pašvęstojo gyvenimo metų.
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pirmajai Komunijai vaikai registruojami nuo 9 metų, Sutvirtinimui registruojami
tikintieji, kurie Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną (planuojama 2019 m. vasarą) bus
sulaukę 15 metų. Suaugę, norintys ruoštis Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo
sakramentui.
Registracija vyks nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 18 d., 15.00 – 17.50 val. (darbo
dienomis) parapijos namuose. Vaikus ir paauglius registruoja tėvai. Auka - 15 €
(skiriama parapijos katechetinei veiklai, alfa kurso lektoriams, alfa išvykai, lytiškumo
ugdymo savaitgaliui, pratyboms, parapijos namų išlaikymui ir t. t.).
Registracijai reikalingi dokumentai: I Komunijai – Krikšto liudijimo kopija;
Sutvirtinimui – Krikšto ir I Komunijos liudijimų kopijos.
Nebus registruojami tie, kurie neturės dokumentų kopijų.

