BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KURSAS TĖVAMS, AUGINANTIEMS PAAUGLIUS
Tai penkių užsiėmimų praktinis ciklas, skirtas padėti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 metų. Vaikų auklėjimo ekspertų Nick ir Sila Lee paskaitos ir tėvų
bei paauglių liudijimai DVD formatu. Kurso metu tėvai atlieka užduotis „Kurso
dalyvių“ knygelėse, turi galimybę dalintis patirtimi ir ieškoti atsakymų į rūpimus
klausimus su kitais tėvais.
Kurso temos:
Kurso pradžia: lapkričio 10 d., 18.30 val.
1. Pabaigos numatymas.
Šv. Antano dienos centre, J . Pabr ėžos g. 4
(akmeninis namelis priešais kultūros centrą).
2. Paauglių poreikių supratimas.
3. Ribų nustatymas.
Prašome registruotis tel.: 8 610 42462.
4. Emocinės sveikatos stiprinimas.
Kursą organizuoja
5. Pagalba tinkamai pasirinkti.
Kretingos parapijos šeimų tarnyba
► MEILĖS SAVAITGALIS
Kviečiame jaunimą nuo 16 m. ir vyresnius į „Meilės savaitgalį“, kuris vyks
gruodžio 1 - 3 d., misionier iaus H. Šulco jaunimo sodyboje. Dalyvio auka 20 Eur. Registracija kairos.rekolekcijos@ gmail.com arba tel.: 8 674 85075.
► PRAŠOME PAREMTI ŠV. PRANCIŠKAUS
ALTORIAUS RESTAURAVIMO DARBUS
Pradedama šv. Pranciškaus altoriaus restauracija. Kviečiame savo auka prisidėti prie
restauravimo darbų. Auką galite atnešti į parapijos raštinę. Dievas Jums atlygins.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli geradariai, kviečiame paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo
dujomis sistemos įvedimui ir Katilinės įrengimui. Aukas galite atnešti į parapijos
raštinę, kur būsite įregistruoti į Aukotojų sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų
sąrašus memoriale geradariams atminti.
LITURGINIAI SKAITINIAI
30 P — Rom 8, 12-17; Ps 67, 2. 4. 6-7. 20-21; Lk 13, 10-17
31 A — Rom 8, 18-25; Ps 125, 1-6; Lk 13, 18-21
1 T — VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2-4. 9-14; Ps 23, 1-6; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
2 K — MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės)
Dan 12, 1-3; Ps 41, 2-5; 42, 3. 4; Fil 3, 20-21; Jn 6, 37-40
3 P — Šv. Martynas Poresas, vienuolis
Rom 9, 1-5; Ps 147, 12-15. 19-20; Lk 14, 1-6
4 Š — Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 93, 12-15. 17-18; Lk 14, 1. 7-11
5 S — XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10; Ps 130, 1-3; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12
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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Lapkričio 4 d. minime šv. Karolį Boromiejų (1538-1584), kardinolą. Grafo Boromiejaus ir popiežiaus Pijaus IV sesers
Margaritos de Mediči sūnus Karolis gimė
spalio 2 d. šeimos pilyje Aronoje, Italijoje.
Jau eidamas dvyliktus metus gavo tituliarinio abato šventimus. Studijavo Milane ir
Pavijoje. Kai jo dėdė 1559 m. tapo popiežiumi, Karolis buvo paskirtas kardinolu ir
laisvos Milano vyskupijos valdytoju, o
vėliau popiežiaus valstybės valdytoju, legatu Bolonei, Romagnai ir Ankonai, taip
pat globojo Portugaliją, Šveicariją; bei
daugelį religinių ordinų. Jis prisidėjo prie
to, kad Trento Bažnyčios Susirinkimas
1562 m. atnaujintų darbą ir daug nuveikė
paruošiant Susirinkimą: revizavo mišiolą
ir brevijorių. 1563 m. Karolis buvo konsekruotas vyskupu. Nepaisydamas įvairių
trukdymų jis diegė reformas: įsteigė
Krikščioniškosios Doktrinos Broliją, davė
pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė
šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių)
ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos
susirinkimus. 1576 m. maro metu, kai visa
sostinės pasaulietinė valdžia pabėgo iš
miesto, Boromėjus organizavo pagalbą
daugybei ligonių. 1583 m. jis nuvyko į
Šveicariją kaip apaštalinis vizitatorius.
Sunki liga, kuria Karolis sirgo jau keletą
metų, nuo įtempto darbo, kelionių ir asketiško gyvenimo paaštrėjo, ir jis Milane
mirė. Kanonizuotas 1610 m. popiežiaus
Pauliaus V. („Šventųjų gyvenimai“)

Ps 104, 3-4

Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!

Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!

Štai ką sako Viešpats:
„Ateivio neskriausk ir neišnaudok, nes ir jums Egipte teko būti ateiviais.
Neskriauskite našlės ar našlaičio. O jei tu juos skriausi ir jie manęs šauksis,
tuomet aš jų šauksmą išgirsiu. Užkils man rūstybė, ir jus kalaviju pražudysiu;
tada jūsų žmonos liks našlės, ir sūnūs – našlaičiai.
Kai skolini pinigų mano tautos žmogui – kaimynystėje gyvenančiam vargšui, nebūk jam lupikas. Visai nereikalaukite iš tokio palūkanų. Jei iš tautiečio
paimtum užstatu apsiaustą, grąžink jį iki leidžiantis saulei. Juk tai jo vienintelė antklodė, jo kūno apklotas. Kaipgi be jo jis miegotų?! Kai jis manęs šauksis, – išgirsiu, nes aš gailestingas“.
Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
Viešpatie, priebėga mano, tvirtove,
vaduotojau mano! –
Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi.
Tu mano skydas, išganymo ramstis, mano globėjas.
Šlovingojo Viešpaties šauksiuos
ir išvaduotas būsiu iš priešų. –
Lai Viešpats gyvuoja, garbė mano ramsčiui!
Šlovinkim Dievą, vaduotoją mano!
Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti.
Tu maloningas savam pateptiniui. –

Broliai!
Jūs žinote, kaip mes pas jus elgėmės jūsų pačių labui. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, priėmę žodį didžiame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei
Achajos tikintiesiems.
Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei
Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kaip mes buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam,
tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, –
Jėzaus, mūsų gelbėtojo nuo ateisiančios rūstybės.
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn,
ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau,
koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“
Jėzus jam atsakė: „‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir
visu protu’. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį:
‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Šitais dviem Įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► LAUKO KOPLYTĖLĖS
Kretingos vyrų maldos grupė, skatindama šeimose pamaldumą, siūlo parapijiečiams
įsigyti lauko koplytėles su Švč. M. Marijos statulėle savo namams ar sodybai. Auka 80 Eur. Koplytėlės pakabinamos. Išmatavimai - aukštis: 50 cm., plotis: 30cm.
Norinčius kviečiame kreiptis tel.: 8 687 51325.
► INTERNETINIS DIENRAŠTIS Bernardinai.lt KVIEČIA
mūsų ištikimiausius skaitytojus ir visus, kuriems gali būti įdomu, į susitikimą su
redakcijos atstovais šį sekmadienį, po Sumos šv. Mišių, Špitolėje. Susitikime
dalyvaus: internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius Donatas Puslys,
vyr. redaktoriaus pavaduotoja Rosita Garškaitė ir direktorė Veronika Kimbrytė.
Galėsite padiskutuoti Jums aktualiomis temomis. Maloniai kviečiame dalyvauti!

► NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS
Šv. Antano Dienos centras organizuoja ir vykdo nemokamas individualias psichologo
konsultacijas žmonėms, išgyvenantiems skyrybų ir socioemocines ar suicidų krizes,
„Paguodos kambary” adresu Vilniaus g. 3, Kretinga.
Nuo lapkričio 1 d. or ganizuojama nauja skyr ybas patyr usių šeimų savitar pio
pagalbos grupė, 8 nemokami susitikimai ketvirtadieniais nuo 17 iki 20 val. Dalyvių
skaičius ribotas. Norintys gauti šią pagalbą galite kreiptis ir registruotis
tel.: 8 684 56286 (psichologė Dalia Bieliauskienė).
► ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ
IR VĖLINIŲ DIENOMIS
Lapkričio 1 d. - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks
Vėlinių procesija į senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ir žibintuvėlį).
Lapkričio 2 d. šv. Mišios vyks 7.00 ir 18.00 val.
Į kapines kviečiame nešti tik šventintas žvakes.
► VISUOTINIAI ATLAIDAI MIRUSIESIEMS
Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems. Sąlygos norint pelnyti atlaidus: pamaldžiai aplankyti bažnyčią, atlikti išpažintį ir priimti
šv. Komuniją, sukalbėti Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą. Taip pat Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1 - 8 d.) pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.
► ŠLOVINIMO VAKARAS
Lapkričio 3 d., penktadienį, 19.00 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)
vyks šlovinimo vakaras. Šlovins Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir bendruomenė „Naujoji Sandora“. Šlovinimas vyks kartu su užtarimo malda.

