BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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 „Concer to Soave“, Mar ía Cr istina
Kiehr, sopranas, ir Jean-Marc Aymes, vargonai (Prancūzija)
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 19 val. Leonar do Gar cía Alar cón, var gonai (Šveicar ija)
Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 19 val. Ansamblis „Canto Fior ito“ (Lietuva)
► 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.
► KAIROS REKOLEKCIJOS SUAUGUSIEMS
Spalio 13 - 15 d. jaunimo sodyboje vyks kair os r ekolekcijos. Registr acija ir
smulkesnė informacija el. paštu: kairos.rekolekcijos@gmail.com iki spalio 1d.
Prašome palaikymo maldoje.
► 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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
18 P — 1Tim 2, 1-8; Ps 27, 2. 7-9; Lk 7, 1-10
19 A — Šv. J anuar ijus, vyskupas, kankinys
1 Tim 3, 1-13; Ps 100, 1-6; Lk 7, 11-17
20 T — Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
1Tim 3, 14-16; Ps 110, 1-6; Lk 7, 31-35
21 K — Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 18, 2-5; Mt 9, 9-13
22 P — 1Tim 6, 3-12; Ps 48, 6-10. 17-20; Lk 8, 1-3
23 Š — Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas
1Tim 6, 13-16; Ps 99, 2-5; Lk 8, 4-15
24 S — XXV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 55, 6-9; Ps 144, 2-3. 8-9. 17-18; Fil 1, 20-24. 27a; Mt 20, 1-16
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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Tėvo Pijaus iš Pietrelčinos gyvenimo viršūnė buvo susitapatinimas su Nukryžiuotuoju,
kuris tapo jo jėga, išmintimi ir garbe. Gimė 1887 metų gegužės 25 d. ir kitą dieną buvo
pakrikštytas Pranciškaus vardu. 12 metų priėmė Pirmąją komuniją ir Sutvirtinimo
sakramentą. Sulaukęs 16 metų, 1903 m. sausio 6 d., tapo Kapucinų ordino novicijumi ir
netrukus gavo brolio Pijaus vardą. 1910 metų rugpjūtį įšventinamas kunigu, tačiau iškart
po to turėjo išvykti į namus dėl silpnos sveikatos. Po kelerių metų grįžo į vienuolyną,
kuriame ir liko iki gyvenimo pabaigos. Skatinamas Dievo ir artimo meilės, tėvas Pijus
įgyvendino pašaukimą prisidėti prie žmogaus atpirkimo. Jam buvo patikėta ypatinga
misija, paženklinusi visą vienuolinį gyvenimą, ir kurią jis išpildė pasišvęsdamas tikinčiųjų
dvasiniam vadovavimui per sakramentinį susitaikymą ir Eucharistijos šventimą. Jo
apaštalinės veiklos viršūnė buvo šv. Mišių aukojimas. Visi, dalyvavę jo aukojamose
Mišiose, galėdavo paliudyti, jog tėvas Pijus jose išgyvendavo dvasinio gyvenimo viršūnę.
Stengėsi palengvinti daugelio šeimų skausmą ir skurdą, 1956 m. įsteigė fondą „Skausmo
palengvinimo namai“. Stiprybės sėmėsi iš maldos. Kartodavo: „Knygose ieškome Dievo,
o maldoje jį randame“. Tikėjimas jį visada skatino priimti slėpiningą Dievo valią. Jis
buvo ne vien vilties ir visiško pasitikėjimo
žmogus, bet ir kitiems įkvėpdavo šių
dorybių savo žodžiu ir pavyzdžiu. Dievo
meilė pripildydavo jį, patenkindama
kiekvieną jo lūkestį, artimo meilė buvo jo
kasdienybės įkvėpimo šaltinis. Svarbiausias tėvo Pijaus rūpestis buvo augti ir
kitiems padėti augti artimo meilėje. Šią
Sir 36, 18
artimo meilę jis paliudijo tuo, kad
daugiau nei 50 metų priėmė daugybę žmonių, klausydamas jų išpažinčių, patardamas ir
paguosdamas. Aukodavosi kiekvienam, padėdamas atgaivinti tikėjimą, dalydamas
malones, skleisdamas šviesą. Ypač vargšuose, ligoniuose, kenčiančiuose matydavo
Kristaus veidą, jiems ypač pasišvęsdamas. Jame išryškėjo tvirtumo dorybė. Daugelį metų
išgyveno sielos skausmus, neįtikėtinai kantriai pakėlė savo žaizdų keliamą skausmą.
Tylomis priimdavo neretus vyresnybės potvarkius ir niekada nepravėrė burnos, sužinojęs
apie šmeižtus. Sesuo mirtis sutiko jį pasirengusį 1968 m. rugsėjo 23 d. 81 metų. Jo
laidotuvėse dalyvavo neįtikėtinai daug žmonių. Praėjus trejiems metams po tėvo Pijaus
mirties, Paulius VI, kalbėdamas Kapucinų vyresniesiems, sakė: „Pažiūrėkite, kaip jis
išgarsėjo, kokią klientūrą per visą pasaulį subūrė aplink save! Kodėl? Gal todėl, kad buvo
filosofas? išminčius? O gal turėjo ypatingų priemonių ir išteklių? Todėl, kad buvo kančios
ir maldos žmogus“. 1997 metais Jono Pauliaus II akivaizdoje buvo paskelbtas dekretas
apie tėvo Pijaus dorybių herojiškumą. 1999-aisiais jis paskelbiamas palaimintuoju, o dar
po trejų metų, tai yra 2002-aisiais, šventuoju. (Bernardinai.lt)

Viešpats – švelnus, maloningas.

Pagieža ir pyktis – jausmai nedoringi:
tiktai nusidėjėlis juos tepalaiko.
Kas keršyti mėgsta, tam keršija Viešpats:
jo nuodėmes Viešpats atsimena nuolat.
Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas,
tada tu ir sau atleidimą išmelsi.
Žmogus, kuris nuolat įširdęs ant kito,
negali prašyti sau Dievo malonės.
Kas kito žmogaus pagailėti nenori,
tasai ir pas Dievą neras gailingumo.
Pats būdamas niekas, be perstojo pučias –
tai kas gi jį, kaltą, norės beužtarti?
Atmink, kad reiks mirti, ir pyktauti liaukis;
įsakymus vykdyk – tada nepražūsi.
Laikykis, ko lieptas, ant kito negiežkis,
atmink Dievo sandorą, skriaudą nukęski.

Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Tegu mano siela Viešpatį šlovina,
ir visa, kas yra manyje,
tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –
Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. –
Ne visą laiką jis baras,
ne amžinai jis įširdęs.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. –
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus
viršum žemės,
taip yra didis jo gailestingumas
tiems, kurie jo šventai bijo.
Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,
taip toli kaltes mūsų nusviedžia. –

Viešpats – švelnus, maloningas.

Broliai!
Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui
gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, –
mes esame Viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiesiems,
ir gyviesiems.
Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats,–
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo
broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš
nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.
Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė
atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo
jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti,
valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų
sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš
viską atiduosiu!’ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.
Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą
denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas
maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir
įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.
Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui,
kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną
skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo
draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki
atiduos visą skolą.
Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies
neatleisite savo broliui“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Rugsėjo 17 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks kun.
br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
► KRETINGOS MARIJOS LEGIONO JUBILIEJUS
Rugsėjo 23 dieną Kr etingos 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!

