Liepos 12 d. Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimyninių parapijų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:
8.00 val. Šv. Mišios.
10.00 val. Šv. Mišios. Po jų - giedama Švč. Mergelė Marijos litanija ir kalbamas
Dievo Gailestingumo vainikėlis.
11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje.
12.00 val. Sumos Šv. Mišios. Po jų - iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio Kalnus.
19.00 val. Vakarinės Šv. Mišios. Po jų - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.
8.00 val. - 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija Nukryžiuotojo Jėzaus Slaugos
Namų koplyčioje (Tvenkinio g. 1).
Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

► 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
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► 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 €; „Magnificat“, kaina - 2,50 €; suvenyrinių žvakių, kaina - 3 € ir 3,50 €; knygą „Šventojo Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą
„Mylėkite viens kitą“, kaina - 1 € ir kt.
LITURGINIAI SKAITINIAI
1 P — Pr 18, 16-33; Ps 102, 1-4. 8-11; Mt 8, 18-22
2 A — Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų šeimų Karalienė
Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lk 2, 41-51
3 T — Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19-22; Ps 116, 1-2; Jn 24, 24-29
4 K — Šv. Elzbieta Portugalė
Pr 22, 1-19; Ps 114, 1-6. 8-9; Mt 9, 1-8
5 P — Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
Pr 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Ps 105, 1-5; Mt 9, 9-13
6 Š — Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
Pr 27, 1-5. 15-29; Ps 134, 1-6; Mt 9, 14-17
7 S — XIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66, 10-14c; Ps 65, 1-7. 16. 20; Gal 6, 14-18; Lk 1-12. 17-20
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
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

Evangelijoje girdime Jėzaus kvietimą:
„Sek paskui mane!“ Ar galime jam atsakyti
viso gyvenimo įsipareigojimu?
Mumyse visuose gyvas laimingos ateities troškimas. Bet gali susidaryti įspūdis,
jog esame saistomi daugelio apribojimų, ir
kartais pasiduodame nusiminimui.
Tačiau Dievas yra čia: „Prisiartino Dievo karalystė“ (Mk 1, 15). Jo buvimą suvokiame, kai priimame savo gyvenimo situacijas tokias, kokios jos yra, kad kurtume atsiremdami į tai, kas yra.
Niekas nenori pasinerti į idealizuotos
būties svajones. Pritarkime tam, kas esame,
ir tam, kuo nesame.
Ieškoti laimingos ateities reiškia rinktis.
Kai kas ryžtingai apsisprendžia sekti
Kristų savo šeimos gyvenime, visuomenėje,
įsipareigojime kitų labui. Taip pat esama
tokių, kurie savęs klausia: kaip sekti Kristų
renkantis celibato kelią?
Norėčiau padrąsinti tą, kuris svarsto apie
pasirinkimą visam laikui. Susidūręs su tokiu
įsipareigojimu, tu gali abejoti. Bet jei eisi
giliau, rasi džiaugsmą visiškai atsiduoti.
Laimingas, kas pasiduoda ne baimei, bet
Šventosios Dvasios artumui.

Galbūt tau sunku patikėti, kad Dievas
šaukia tave asmeniškai ir laukia, kad jį mylėtum. Tavo būtis jam svarbi.
Kviesdamas tave Dievas nenurodo, ką tu
turi daryti. Jo kvietimas pirmiausia yra susitikimas. Leiskis Kristaus priimamas, ir tu
atrasi, kokiu keliu tau eiti.
Dievas kviečia tave į laisvę. Jis nepaverčia tavęs pasyvia būtybe. Per savo Šventąją
Dvasią Dievas gyvena tavyje, bet nepakeičia tavęs savimi. Priešingai, jis pažadina
netikėtas jėgas.
Kol esi jaunas, tu gali bijoti ir gundytis
nepasirinkti, kad išlaikytum atviras visas
galimybes. Bet kaip rasi išsipildymą, jei
liksi kryžkelėje?
Priimk, kad tavyje yra neišsipildžiusių
lūkesčių ir net neišspręstų klausimų. Skaidria širdimi pavesk save. Bažnyčioje yra
žmonių, galinčių tave išklausyti. Toks išklausymas per ilgesnį laiką padės tau suvokti,
kaip visiškai atiduoti save.
Mes nesame vieni sekdami Kristų. Mus
neša ta bendrystės paslaptis, kuri yra Bažnyčia. Joje mūsų TAIP tampa garbinimu. Galbūt nedrąsiu, netgi kylančiu iš mūsų skurdo,
bet pamažu tampančiu džiaugsmo šaltiniu,
trykštančiu visą mūsų gyvenimą. (Alois Löser)

Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso.

Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso.

Viešpats pasakė Elijui: „Eliziejų, Šafato iš Abel Meholos sūnų, patepk pranašu į
savo vietą“. Šafato sūnų Eliziejų Elijas rado ariantį. Jis dirbo su dvylika jungų ir pats
prie dvylikto buvo. Praeidamas pro jį Elijas jam užmetė savo apsiaustą. Eliziejus
tuojau paliko jaučius, nuskubėjo paskui Eliją ir prašė: „Dar leisk man su tėvu ir motina atsibučiuoti! Tada aš seksiu paskui tave“. Elijas atsakė: „Eik, bet grįžk! Turėk
galvoje, ką tau padariau!“ Nuo jo sugrįžęs, Eliziejus paėmė porą savo jaučių ir papjovė. Ant jaučių arklo jis išvirė mėsą ir davė žmonėms atsisveikinimo pokylį. Po to
pakilęs nuėjo paskui Eliją ir stojo pas jį tarnauti.

atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą.
Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu
eitum!“ Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus
Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“
Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jėzus atsiliepė:
„Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ Dar
vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti
su namiškiais“. Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir
žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.
_________________________________________________________________________

SKELBIMAI

Viešpatie, tu – mano paveldėtas turtas.
Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
Kartoju tau, Dieve: “Tu mano Viešpats”.
Viešpatie, mano paveldėtas turte,
taure mano laimės, –
tavo rankoje mano likimas. –

Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis.
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste,
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti. –

Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
atsimena mano širdis tai net naktį.
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. –
Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. –

Broliai! Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą! Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai
šios laisvės vardan nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: „Mylėk savo artimą kaip save patį“.
Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti! Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno
geismai priešingi dvasiai, o dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje.
Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso.
Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo
žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes
jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko:
„Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“ Bet jis

► DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
2019 – MALDŲ UŽ PAŠAUKIMUS METAI
Liepos 1 d. Atlaidų išvakarės
14 val. Šv. Mišios Panų kalne.
19 val. Šv Mišios su Mišparais Bazilikoje; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką. Šv.
Mišioms ir Mišparams vadovaus J.E. Kaišedorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Po 19 val. šv. Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.
Liepos 2 d. Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena
12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E.Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Liepos 3 d. Medikų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Liepos 4 d. Katechetų ir švietimo darbuotojų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Liepos 5 d. Policijos ir teisėsaugos diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Liepos 6 d. Jaunimo diena Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E.Vilniaus arkivyskupijos augzilijaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. 15:30 val. Jaunimo vakaro programos pradžia Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salėje.
Su jaunimu bendraus kun. Domingo Avellaneda Cabanillas (Argentina). 18 val. Malda už pašaukimus Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.
19 val. Jaunimo Šv. Mišioms vadovaus J.E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po jų - Kryžiaus
kelio Kalnai su jaunimu. Taip pat po 19 val. Šv. Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.
Liepos 7 d. Didžioji Kalvarija. Krikščioniškų šeimų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Pedro Lopez Quintana, tik baigęs Apaštališkojo Nuncijaus
tarnystę Lietuvoje ir Baltijos kraštuose.
Liepos 8 d. Ligonių ir Caritas organizacijos diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ.
Liepos 9 d. Verslininkų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupijos vysk. augzilijaras Darius Trijonis.
Liepos 10 d. Žemdirbių diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius Algirdas Jurevičius.
Liepos 11 d. Kunigų, seminaristų, patarnautojų ir pašvęstojo gyvenimo atstovų diena
12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

