BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
*** REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS
Jau galima registruotis I Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams. Registruosime
iki rugsėjo 9 d. Anketas rasite parapijos raštinėje. I Komunijos sakramentui gali ruoštis
vaikai nuo 9 metų, o Sutvirtinimo sakramentui – nuo 13 metų.
Registracijai reikalingi dokumentai:
I Komunijai - Krikšto liudijimo kopija;
Sutvirtinimui - Krikšto ir I Komunijos liudijimų kopijos.
Taip pat kviečiame registruotis suaugusiuosius, kurie norėtų ruoštis Krikšto,
I Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams, nes Vyskupo nurodymu jie privalo metus
ruoštis šiems sakramentams.
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KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI BENDRUOMENĖS INFORMACINIS LAPELIS

*** PARODOS
Kviečiame bažnyčios galerijoje aplankyti Reginos Martišienės tapybos darbų parodą,
bažnyčios prieangyje pasigrožėti nuotraukose įamžintomis akimirkomis iš
2012 birželio mėnesį vykusio VII pasaulinio šeimų susitikimo Milane.
*** BAŽNYČIOS SIGNALIZACIJA
Dėkojame visiems geradariams už aukas, skirtas signalizacijos bažnyčioje įrengimui.
Surinkome 15144 lt. Teatlygina Jums Dievas už dosnumą!
*** LABDAROS VALGYKLA
Labdaros valgyklos išlaikymui reikalinga Jūsų parama. Aukas galima palikti bažnyčios
raštinėje. Ačiū Jums už dosnumą!
*** SANTUOKOS SAKRAMENTĄ liepos 27 d. priims Vilius ir Evelina, Aivaras ir
Indrė, Eimantas ir Inga, liepos 28 d. - Povilas ir Inga, Tadas ir Reda, Edvinas ir Živilė,
Aurimas ir Dovilė, Valentinas ir Diana, Marius ir Rasa, Alina ir Svajūnas, Tomas ir
Rūta. Melskimės už naujai sukurtas šeimas, prašydami joms Dievo palaimos bei gausių
Jo malonių.

LITURGINIAI SKAITINIAI
23 P – Šv. Brigita, vienuolė (Europos globėja). Gal 2, 19-20; Ps 15, 1-11; Jn 15, 1-8
24 A – Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 84, 2-8; Mt 12, 46-50
25 T – Šv. Jokūbas, apaštalas. 2 Kor 4, 7-15; Ps 125, 1-6; Mt 20, 20-28
26 K – Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai. Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13;
Ps 35, 6-7ab. 8-11; Mt 13, 10-17
27 P – Jer 3, 14-17; Jer 31, 10-12ab. 13; Mt 13, 18-23
28 Š – Jer 7, 1-11; Ps 83, 3-6a. 8a. 11; Mt 13, 24-30
29 S – XVII EILINIS SEKMADIENIS. 2 Kar 4, 42-44; Ps 144, 10-11. 15-18; Ef 4, 1-6;
Jn 6, 1-15

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 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, AB DnB bankas, Kretingos sk.
arba LT297010800002700167 Ūkio bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Aušra Brasienė

„Manosios avys klauso mano balso, –
sako Viešpats. – Aš jas pažįstu, ir
jos seka paskui mane“

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga!

IŠ PRANAŠO JEREMIJO KNYGOS (23, 1-6)
„Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties
žodis“.
Todėl štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą:
„Jūs išblaškėte mano avis, išvaikėte jas, jų neprižiūrėjote. Dabar jus nubausiu už jūsų
nedorą elgesį – Viešpaties žodis.
Bet aš surinksiu išlikusias savo kaimenės avis iš visų kraštų, į kuriuos buvau jas
išblaškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą; jos buvo vaisingos ir pasidaugins. Paskirsiu joms
ganytojus, kurie jas sergės, kad jos niekuomet nebijotų ir nenuogąstautų, ir kad nė viena
nepradingtų. – Viešpaties žodis.
Ateis štai dienos – Viešpaties žodis – ir aš pažadinsiu Dovydui teisią atžalą. Jisai
viešpataus kaip karalius ir bus išmintingas, įkurs šalyje teisę ir teisybę. Jo dienomis bus
išgelbėtas Judas, ir saugiai gyvens Izraelis. Jisai bus vadinamas tokiu vardu: ‚Viešpats –
mūsų teisybė‘“.
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (22, 1-6)
Priegiesmis: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina.
Veda mane teisingais takais savo garbei. – P.
Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. – P.
Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę! – P.
Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. – P.
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO EFEZIEČIAMS (2, 13-18)
Broliai!
Dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus
kraujo.
Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią
pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis sunaikino įsakymų Įstatymą su jo
potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename
kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą.
Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni
ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga!

ALELIUJA! – Manosios avys klauso mano balso, –
sako Viešpats. – Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – ALELIUJA!
EVANGELIJA PAGAL MORKŲ (6, 30-34)
Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė
jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių
ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.
Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos
išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir netgi
pralenkė mokinius.
Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi
avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis
į Porciunkulės atlaidus
„Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas“ (Mk 16, 16a)

Varniai – Kretinga
Liepos 28 – 29 d. pasiruošimo žygiui rekolekcijos Varniuose.
Liepos 30 – rugpjūčio 2 d. Pranciškoniškas atgailos žygis iš Varnių į Kretingą. Žygio
tikslas yra šv. Klaros seserų vienuolynas, nes šiemet švenčiame šv. Klaros Asyžietės
800 metų Pasišventimo Dievui jubiliejų.
Rugpjūčio 2 d., ketvirtadienį, 18 val., šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo
Švč. M. Marijai bažnyčioje ir Porciunkulės atlaidų šventė.
Žygeiviams reikia turėti: miegmaišį ir kilimėlį; gertuvę, peiliuką ir kelioninį indų
rinkinuką; patogią avalynę (tikrai patogią ir patikimą, nes nuo jos priklausys didelė dalis
žygio džiaugsmo ir kokybės); galvos apdangalą nuo saulės ir lietpaltį; drabužių bet
kokiam orui (dėmesio – kuprinę ir visus savo daiktus reikės neštis pačiam); asmenines
higienos priemones ir vaistus (ypač pleistro pūslėms); šv. Raštą ir rožinį; 25 Lt auką už
rekolekcijas ir žygį; maisto suvežtiniams šeštadienio pietums.
Dėmesio: Žygis skirtas jaunimui tik nuo 14 metų (išimčių nedarome). Nepilnamečiai
privalo turėti tėvų pasirašytus sutikimus. Rekolekcijose ir žygyje nevartojamas alkoholis,
nerūkoma.
Būtina išankstinė registracija iki liepos 23 d. el. paštu: tik_einu@yahoo.com.
Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, amžių ir gimimo datą, adresą,
telefoną, el. paštą.
Žygeiviams reikia atvykti prie Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios liepos
28 d., šeštadienį, nuo 9 iki 12 val. Rugpjūčio 2 d., po šventės, bus galimybė nakvoti
Kretingoje. Atvykimo į Varnius ir grįžimo iš Kretingos neorganizuojame.
Žygį organizuoja
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt)
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija (www.ofm.lt)

