BENRUOMENĖS SKELBIMAI
►MOKSLO METŲ PRADŽIA
Rugsėjo 2 d., pirmadienį, 9 val. kviečiame visus mokinius, jų tėvelius bei pedagogus mokslo metus pradėti šv. Mišiomis mūsų bažnyčioje.
► DIDIEJI ŠILINIŲ ATLAIDAI.
Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje Švč.M.Marijos gimimo atlaidai.
► ,,GEROJI NAUJIENA“
Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com ,,GEROJI NAUJIENA“ iš Kretingos bažnyčios. Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti, išgirsti....
►PARAPIJOS PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI.
Spalio 27 d. turėtų įvykti Parapijos Pastoracinės Tarybos rinkimai. Prašome visų maldos, kad viskas vyktų sklandžiai. Visa informacija iki jų, bus teikiama
laikraštėlyje ,,Kelyje”, skelbimų lentoje, FB puslapyje, www.kretingospranciskonai.lt
ir rajono laikraščiuose.
► 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.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Šventąjį Raštą, kaina - 20 €; Magnificat rugsėjo 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.
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,,Imkite ant savo
pečių mano jungą,
ir mokykitės
iš manęs,
nes aš romus ir
nuolankios širdies!”

Mt 11, 29ab

LITURGINIAI SKAITINIAI
2 P – 1 Tes 4, 13-18; Ps 95, 1. 3-5. 11-13; Lk 4, 16-30
3 A – 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 26, 1. 4. 13-14; Lk 4, 31-37
4 T – Kol 1, 1-8; Ps 51, 10. 11; Lk 4, 38-44
5 K – Kol 1, 9-14; Ps 97, 2-6; Lk 5, 1-11
6 P – Kol 1, 15-20; Ps 99, 2-5; Lk 5, 33-39
7 Š – Kol 1, 21-23; Ps 53, 3-4. 6. 8; Lk 6, 1-5
8 S – ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ) Mch 5, 1-4; Ps 12, 6; Rom 8, 28-30;
Mt 1, 1-16. 18-23

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 SIRACIDO KNYGOS
(3, 17-18. 28-29)

Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
labiau negu tas, kuris dosniai dalija.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
tada tu pas Dievą surasi malonę.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.
Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Protingas prisimena patarlę gerą:
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka.

 2019 M. RUGSĖJO 1 D.

Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo!

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ: 67 (4-5ac. 6-7ab. 10-11)
P. Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.
Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui giedokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. – P.
Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. – P.
Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,
juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. – P.

IŠ LAIŠKO ŽYDAMS (12, 18-19. 22-24a)
Broliai!
Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos
tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama.
Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus
Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų
dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus.
ALELIUJA. – Imkite ant savo pečių mano jungą, – sako Viešpats, –
ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (14, 1. 7-14)
Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo
jį.
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems
palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau:
‚Užleisk jam vietą!‘ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą.
Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas
tau pasakys: ‚Bičiuli, pasislink aukščiau!‘ Tada tau bus garbė prieš visus svečius.
Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo!

Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę,
nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes,
verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.

BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Jau vyksta registracija šiems sakramentams ruoštis, šiemet ji yra internetinėje erdvėje.
Tad visa informacija bei registracijos anketas rasite internetiniame puslapyje:
www.kretingospranciskonai.lt Registruokitės bei dalinkitės informacija su visais pažįstamais, kad visi norintys galėtų užsiregistruoti.
►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24 H.
„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 (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, 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. 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.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje likus
ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.
► ŠV. PRANCIŠKAUS TAURĖS BĖGIMAS
Šis bėgimas už labiausiai pažeidžiamus asmenis. Labdar os valgykla ,,Rūpestėliai"
kartu su broliais pranciškonais jau ketvirtus metus organizuoja ,,Šv. Pranciškaus bėgimą". Renginys vyks r ugsėjo 29 d. (sekmadienį). Kviečiame r egistr uotis:
www.pranciskaustaure.lt ir pasirinkti bėgimo distanciją. Šių metų naujiena, prie starto
linijos 3 km. Kviečiame bėgti su savo augintiniais. Prieš startą visi augintiniai ir šeimininkai bus laiminami. Jūsų paaukotos lėšos bus skirtos labdaros valgyklos išlaikymui.
Dėkojame už Jūsų dosnumą, telaimina Jus Viešpats.

