BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. MOTINOS TERESĖS SESERŲ PADĖKOS DIENA
Spalio 7 d., šeštadienį, Dievo Meilės Misionier ės kviečia visus dalyvauti padėkos dienoje. Nuo 8 iki 17 val. jų koplyčioje (Teresiečių g. 3) vyks Švč. Sakramento adoracija; 17 val. - šv. Mišios.
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► SPALIO MĖNUO SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS ROŽINIUI
Jei nori susipažinti su Dievo ir mūsų Motina asmeniškai, ateik melstis rožinį
kartu! Rožinis spalio mėnesį mūsų bažnyčioje bus kalbamas kasdien 17 val. ir
po 18 val. šv. Mišių. Sekmadieniais - po Sumos.
► 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
2 P — Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20-23; Ps 90, 1-6. 10-11; Mt 18, 1-5. 10
3 A — Zch 8, 20-23; Ps 86, 2-7; Lk 9, 51-56
4 T — Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
Neh 2, 1-8; Ps 136, 1-6; Lk 9, 57-62
5 K — Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
Neh 8, 1-6. 8-12; Ps 18, 8-11; Lk 10, 1-12
6 P — Šv. Brunonas, kunigas
Bar 1, 15-22; Ps 78, 1-5. 8-9; Lk 10, 13-16
7 Š — Rožinio Švč. Mergelė Marija
Bar 4, 5-12. 27-29; Ps 68, 33-37; Lk 10, 17-24
8 S — XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 5, 1-7; Ps 79, 9. 12-16. 19-20; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43
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.

Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42

Helena Kovalska yra Jono Pauliaus II, iškėlusio ją į altorių garbę 2000 metais, žemietė. Ji gimė
1905 m. kovo 25 d. Glogoviecų kaime, Tureko apskrityje, Lodzės vaivadijoje. Sunkios ekonominės
bei socialinės Pirmojo pasaulinio karo sąlygos, parklupdžiusios daugelį lenkų šeimų, o kartu ir jos
šeimą, guvaus proto Helenai neleido baigti daugiau kaip trijų pradinės mokyklos klasių. Kad padėtų
šeimai šiaip taip sudurti galą su galu, ji ėmė dirbti tarnaite vienos pasiturinčios šeimos namuose.
Tačiau plaudama indus ir blizgindama ir taip švarias savo šeimininkų namų grindis, ji mąstė apie
ką kita. Jos širdyje labai anksti įsiplieskė troškimas gyventi vienuolinį gyvenimą, bet, žinoma, ne
tam, kad nebereikėtų sunkiai dirbti, o tam, kad išsamiau ir pilniau galėtų gyventi krikščioniškuoju
pašaukimu. Ji iš karto susidūrė su tėvų pasipriešinimu, nes jie, jai įstojus į vienuolyną, būtų praradę
taip jiems reikalingų pajamų šaltinį. Tačiau Helenos ryžtas nugalėjo tėvų pasipriešinimą, ir 1924
metais ji pagaliau galėjo prašytis priimama į Palaimintosios gailestingumo Motinos Švč. Mergelės
Marijos kongregaciją. Buvo įprasta, kad kiekviena vienuolystės siekiančioji, ją priimant į vienuolyną, atsineštų ir atitinkamą kraitį, nes vienuolynai buvo neturtingi ir negalėjo naujokių aprūpinti
viskuo, ko joms reikėjo. Tačiau Helenos šeima to neišgalėjo, todėl mergina, kad surinktų bent jau
tai, kas būtina, turėjo sunkiai dirbti dar vienerius metus. Tačiau į jos dvasinius turtus, kuriems išsiskleisti būtų prireikę daug daugiau nei vienerių darbo metų, nebuvo žiūrima. Jai – dvidešimt, kai ji
priimama į postulantūrą, o paskui (1926 m.) į noviciatą kaip vienuolė konversė, t. y. paskirta tarnauti bendruomenės reikmėms. Helenos vardą pakeitė Marijos Faustinos vardu: tai buvo būdas
parodyti ankstesnio gyvenimo atsižadėjimą bei naujo su kitais žmonėmis ir Viešpačiu pradžią. Po
dvejų metų davė laikinuosius, o 1933 metais – ir amžinuosius įžadus. Tai buvo jaudinančios apeigos. Trylika metų sesuo Faustina darbavosi beveik visuose provincijos namuose, kurių tuo metu
buvo dešimt: ji dirbo paprasčiausius darbus virtuvėje, sode ir kaip durininke. Tai, ko iii jos buvo
reikalaujama, ji visada vykdydavo labai pareigingai ir su džiaugsmu, kiekvieną darbą nušviesdama
ryškia dvasingumo šviesa su mistikos protrūkiais, apie kuriuos žinojo tik jos dvasios vadovai bei
vyresniosios. 1934 metais, paklusdama savo dvasios vadovo paraginimui, ėmė rašyti asmeninį dienoraštį, kurį pavadino Dievo gailestingumas mano sieloje. Šis dienoraštis – tai tarsi nuodugni apreiškimų ir mistinės patirties ataskaita. Sesuo Faustina yra minima ir kaip pamaldumo gailestingajam Jėzui apaštale. Ši pamaldumo praktika, jos didelėmis pastangomis įsitvirtinusi Lenkijoje, nuo
pirmųjų ketvirtojo dešimtmečio metų plito už jos ribų ir pasklido po visą pasaulį. Per šią praktiką
pasaulis susipažino ir su ta seserimi, kuriai ji buvo dvasingumo pagrindas. 1936 m. spalio 5 d. sesuo Faustina grįžo į Tėvo namus. Ji mirė Lagievnikų vienuolyne netoli Krokuvos, save paaukodama
kaip auką Dievo gailestingumui už nusidėjėlių atsivertimą. Palaidota savo kongregacijos vienuolyne. Pradėjus kaupti informaciją jos dorybių herojiškumui patikrinti, jos palaikai buvo perkelti į
kongregacijos koplyčią. Ji iš karto tapo pagrindine pamaldumo vieta daugeliui tikinčiųjų, kurie,
norėdami įgyti dvasios tvirtybės ir sielos atgaivos, pasikliauja jos užtarimu. 1993 m. balandžio 18 d.
ji buvo paskelbta palaimintąja. 2000 m. balandžio 30 d. popiežius Jonas Paulius II Faustiną Kovalską kanonizavo – paskelbė šventąja. (Piero Lazzarin. Šventųjų knyga. Mažoji enciklopedija su Jono Pauliaus II
paskelbtais šventaisiais.)

Manosios avys klauso mano balso...

Štai ką Viešpats kalba:
„Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite, Izraelio
namiškiai: Ar mano elgesys neteisingas? Ne! Tai jūsų elgesys neteisingas!
Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl
to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs.
Ir jei nusikaltėlis gręšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai
ir teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus,
kuriais nusikalto, ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs“.

Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.
Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,
išmokyk mane takais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas,
aš glaudžiuosi prie tavęs visą dieną. –
Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas,
atsimink nuo pradžios, kokią meilę man rodei.
Užmiršk mano jaunystės kaltes, nedorybes.
Atmink mane dėlei savo gerumo,
nepamirški savo malonės! –
Tiesus, malonus yra Viešpats,
to dėlei klystantiems kelią parodys.
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. –

Broliai!
Jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės
Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą
tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus
vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.
Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus.
[Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,
bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki

Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui Mane.

mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam
vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis
danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų:
„Jėzus Kristus yra Viešpats!“]
Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.

Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė:
‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo.
Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
Jie atsakė: „Pirmasis“.
Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės
greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors
tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTĖ
SPALIO 3 D.
17.00 val. Rožinis.
17.30 val. Valandų litur gija šv. Pr anciškaus iškilmės I vakar inė bažnyčioje.
18.00 val. Šv. Mišios šv. Pr anciškaus gar bei.
19.00 val. Šv. Pr anciškaus Tr anzitas, ador acija - padėka Viešpačiui Jėzui už
visas malones suteiktas šventajam Pranciškui (iki 22:00 val.).
SPALIO 4 D.
7.00 val. Šv. Mišios šv. Pranciškaus garbei; litanija prie Šv. Pranciškaus altoriaus ir relikvijos.
16.00 val. Gyvūnėlių palaiminimas ir padėka Viešpačiui už kūr iniją bažnyčios šventoriuje.
16.30 val. Rasos Lazdauskaitės spalvotos grafikos „Diena po lietaus“ parodos
atidarymas bažnyčios galerijoje.
17.00 val. Rožinis.
17.30 val. Valandų litur gija šv. Pr anciškaus iškilmės II vakar inė bažnyčioje
18.00 val. Iškilmingos šv. Mišios šv. Pr anciškaus gar bei (vadovauja J. E.
vysk. Kęstutis Kėvalas; gieda grigališkojo choralo studija Schola Cantorum de
Regina Pacis), litanija prie šv. Pranciškaus relikvijos, parapijos ir pranciškoniškosios šeimos agapė vienuolyne (kviečiame į agapę atsinešti vaišių).

