BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MIELAS PARAPIJIETI,
Labdaros valgykla ,,Rūpestėliai" kartu su broliais pranciškonais organizuoja ,,Šv.
Pranciškaus bėgimą". Renginys vyks spalio 1 d. (sekmadienį). Pr ašome J us
prisidėti prie šio bėgimo organizavimo savo galima finansine parama. Jums atsidėkojant 3 km. trasa bus pavadinta parapijiečių trasa. Jūsų paaukotos lėšos bus skirtos
labdaros valgyklos išlaikymui. Paaukoti galite atnešant auką į parapijos raštinę.
Dėkojame už Jūsų dosnumą, telaimina Jus Viešpats.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli parapijiečiai ir geradariai, prašome jus įsijungti į gerų darbų akciją ir paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo dujomis sistemos įvedimui ir Katilinės įrengimui. Reikalinga bendra suma: 50 000 Eur. Ieškome 1 tūkstančio žmonių,
norinčių prisijungti prie gailestingumo darbų ir dalyvauti savo parama - 50 Eur šioje
akcijoje. Aukas galite atnešti į Bažnyčios raštinę, ten būsite įregistruoti į Aukotojų
sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų sąrašus memoriale geradariams atminti.
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pirmajai Komunijai vaikai registruojami nuo 9 metų, Sutvirtinimui registruojami
tikintieji, kurie Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną (planuojama 2018 m. vasarą)
bus sulaukę 15 metų. Suaugę, norintys ruoštis Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Registracija vyks iki rugsėjo 18 d., 15.00 – 17.50 val. (darbo
dienomis) parapijos namuose. Vaikus ir paauglius registruoja tėvai. Auka nuo
15 € (skir iama par apijos katechetinei veiklai, alfa kur so lektor iams, 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.

LITURGINIAI SKAITINIAI
11 P — Kol 1, 24-2, 3; Ps 61, 6-7. 9; Lk 6, 6-11
12 A — Švč. Mergelės Marijos Vardas
Kol 2, 6-15; Ps 144, 1-2. 8-11; Lk 6, 12-19
13 T — Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Kol 3, 1-11; Ps 144, 2-3. 10-13; Lk 6, 20-26
14 K — Šv. Kryžiaus Išaukštinimas
Sk 21, 4-9; Ps 77, 1-2. 34-38; Fil 2, 6-11; Jn 3, 13-17
15 P — Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7-9; Ps 30, 2-6. 15-16. 20; Jn 19, 25-27
16 Š — Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
1Tim 1, 15-17; Ps 112, 1-7; Lk 6, 43-49
17 S — XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Sir 27, 30-28, 7; Ps 102, 1-4. 9-12; Rom 14, 7-9; Mt 18, 21-35
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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Rugsėjo 13 dieną Bažnyčia mini Joną Auksaburnį (John Chrysostom, 345-407). Šis vyskupas ir Bažnyčios mokytojas gimė Sirijos Antiochijoje imperijos kariuomenės karininko
šeimoje. Jis studijavo retoriką Antiochijoje pas oratorių Libanijų, religiją – pas Diodorą.
369 m. vyskupo Meletijaus buvo pakrikštytas. 374-380 m. Jonas gyveno Antiochijos apylinkės uolose atsiskyrėlio gyvenimą. Pablogėjus sveikatai, jis grįžo į miestą. 386 m. buvo
įšventintas kunigu ir pradėjo garsėti savo pamokslais. 389 m. Jonas išrenkamas Konstantinopolio arkivyskupu. Pamoksluose jis kritikavo turtinguosius už vargšų skriaudimą. Tačiau kritikuodamas imperatoriaus rūmus Jonas užrūstino imperatorienę Eudokiją. Jo nesantaika su valstybės vadovais pasinaudojo senas Jono priešas Aleksandrijos arkivyskupas Teofilius. Šis apkaltino Chrizostomą Origeno šalininkų globojimu. Atvykęs į Kosntantinopolį su savo šalininkais vyskupais, Teofilius Mažojoje Azijoje subūrė sinodą ir jame
pasmerkė Joną. Imperatorius šį nutarimą patvirtino ir ištrėmė Chrizostomą į Mažąją Aziją. Netrukus Jonas grįžo, bet 404 m. buvo imperatoriaus vėl ištremtas, šį kartą į Kukuzo
miestą Armėnijoje. Iš ten vyskupas aktyviai susirašinėjo su savo šalininkais ir vis dar kėlė
grėsmę imperatoriui. Todėl buvo nutarta jį perkelti į Pitijaus tvirtovę, Kaukazo kalnuose.
Pakeliui į ten rugsėjo 14 d. Comana mieste vyskupas mirė. 438 m. jo palaikai buvo pervežti į Konstantinopolį. Jis paskelbiamas Bažnyčios mokytoju Chalkedono Bažnyčios susirinkime (451 m.), o popiežius Pijus X 1909 m. jį paskelbė pamokslininkų globėju. Chrizostomas – vienas iš 4 didžiųjų Rytų Bažnyčios daktarų, dėl nepaprasto iškalbingumo nuo VI
a. gavęs Auksaburnio vardą. Jo pamokslai ir laiškai pateikia nemažai vaizdų apie to meto
Rytų imperijos buitį, todėl yra vertingi istorijos šaltiniai. („Šventųjų Gyvenimai“)
„Daugelio blogybių esame paliesti ir to nepastebime. Mes kandžiojame kitą, mes ėdame
kitą, kai esame neteisūs, jį skundžiame, šmeižiame ir artimo garbę žalojame. Apšmeižęs
artimą sako: „Tai pasakė apie jį anas žmogus. Atleisk man Dieve, nekaltink manęs, nors
esu dėl tų kalbų kaltas!“ Jei taip, tai kam kalbi? Kam plepi apie tai? Kam skleidi paskalas, jei tai nėra tikra? Jei esi kaltas, kam prašai Dievą nekaltinimo. Nekalbėk ir būsi laisvas nuo baimės. Aš nežinau, kas šią ligą tarp žmonių išplatino. Mes esame plepiai ir nieko
nepaliekame nepasakyta. Klausyk išminčiaus įspėjimo: „Jei ką prieš savo artimą nugirdai, tegu tai su tavimi numiršta. Būk tikras – dėl to nesprogsi.“ Mes esame greiti kitus
apskųsti ir labai skubūs juos pasmerkti. Klausyk, ką pranašas kalba: „Kur pakliuvęs, liežuvauji ant savo brolio“ (Ps 49, 20). Pasiteisinama: „Ne aš, bet kitas.“ Taip, tu pats. Jei
taip nebūtum kalbėjęs, tai ir kiti apie tai nebūtų girdėję. Kiekvieno pareiga artimo klaidas
pridengti ir nutylėti, o tu jas platini, prisidengęs pamaldumo skraiste. Tu nesi tikras kaltintojas, bet plepys ir pliuškis žmogus. Koks mitrumas! Tu šmeiži kiekvieną ir to nepastebi.
Pagalvok, koks didelis blogis iš to kyla. Rūstini Dievą, nuliūdini, nuskriaudi artimą ir pats
užsitrauki bausmę… Kristus kalbėjo: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami.“ Tad uždarykime savo burnas durimis ir jas užrakinkime, nes iš plepėjimo kyla nesuskaitomos blogybės. Sugriaunami namai, suardomos draugystės ir daug kitų nelaimių ateina. Nesirūpink,
žmogau, savo artimą žeminančiais reikalais.“ (Jonas Gutauskas, Didžiųjų Bendrijos tėvų mintys. Senosios
krikščionių literatūros antologija tikėjimo, doros ir krikščioniškosios pasaulėžiūros klausimais )

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“

Štai ką sako Viešpats:
„Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų
žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu: ‘Reikės
tau mirti’, ir jeigu tu nekalbėsi, įspėdamas kaltą pamesti savąjį kelią, tuomet
tas kaltasis numirs dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už jo kraują. Bet jeigu tu būsi įspėjęs nedorėlį, kad grįžtų iš savojo kelio,
ir jis nesugrįžtų iš savojo kelio, tuomet jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu
išgelbėtum savo gyvybę“.

O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –
Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –
O, kad išgirstumėt šiandien,
ką jis jums byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos,
kaip tyruose Masos dieną,
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė!“ –

Broliai!
Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli,
tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk“
ir kiti, gali būti sutraukti į tą vieną posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė.
– Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. –

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“

Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis
ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei,
tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.
Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką
tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.
Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio
dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Rugsėjo 10 d., šį sekmadienį, Švč. Jėzaus Širdies seserys Pranciškonės misionierės
nuoširdžiai kviečia visus jungtis į Švč. Sakramento adoraciją jų koplyčioje nuo
14.00 iki 18.00 val. (Vilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte).
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą, kuris vyks rugsėjo 15 d., penktadienį, po 18
val. šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ROMĄ
Švenčiant Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų, lapkričio 7 - 11 d.
organizuojama mūsų vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Romą. Vatikane
dalyvausime audiencijoje su popiežiumi. Vieną dieną praleisime Asyžiuje. Kelionės
kaina lėktuvu - apie 500 eurų. Norinčius vykti iki rugsėjo 17 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje.
► I-ASIS TARPTAUTINIS
KRETINGOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS
Meno vadovas Rodrigo Calveyra
Pasaulinio garso senosios muzikos atlikėjai, koncertai su seniausiais Lietuvoje vargonais Kretingos bažnyčioje minint bažnyčios 400 metų jubiliejų.
Rugsėjo 22 d., penktadienį, 19 val.
Ansamblis „Concerto Soave“, María Cristina Kiehr, sopranas, ir Jean-Marc Aymes,
vargonai (Prancūzija)
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 19 val.
Leonardo García Alarcón, vargonai (Šveicarija)
Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 19 val.
Ansamblis „Canto Fiorito“ (Lietuva)
► KRETINGOS MARIJOS LEGIONO JUBILIEJUS
Rugsėjo 23 dieną Kretingos Mar ijos Legionui sukanka 25 metai!
11 val. Rožinio malda ir pasiaukojimas Dievo Motinai bažnyčioje.
12 val. Padėkos šv. Mišios Dievo Motinos gar bei bažnyčioje.
13 val. Suneštinės vaišės - agapė vienuolyno refektoriuje.
Kviečiame švęsti kartu!

