BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► „Dosnus žmogus bus palaimintas, nes jis dalinasi savo duona su beturčiu.“ (Pat 22, 9)
Dėkojame Jums, mieli geradariai, už Jūsų aukas stokojantiems! Dievas Jūms atlygins!
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► KONCERTAS
Dienos veiklos centro neįgalieji visus kviečia sausio 4 d., 19 val. į koncertą „Pabūkime
kartu“, kuris vyks vienuolyno refektoriuje (vad. Rasa Lapienė).
► DĖMESIO JAUNIMUI!
Sausio 7 d., 19 val. šv. Antano r ūmų teatr o studijoje liudijimo vakar as " MEILĖ
STIPRESNĖ UŽ BAIMĘ". Dalinsis Kristina ir Karolis.
Sausio 14 - 17 d. Kair os r ekolekcijos jaunimui. Registr uotis galima tel. 8 674 85075
arba kairos.rekolekcijos@gmail.com
► Sausio 12 d., 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios už a.a. tėvą Placidą Barių OFM.
► SANTUOKOS KURSAS
Tai septynių dalių mokymo kursas poroms, pragyvenusioms drauge keletą ir daugiau
metų, skirtas poros santykiams stiprinti ir atnaujinti.
Kurso temos: Tvir ti pamatai (2016-01-08); Bendravimo menas (2016-01-22);
Konfliktų sprendimas (2016-02-05); Atleidimo galia (2016-02-19); Artimųjų įtaka paeitis ir dabartis (2016-03-04); Geras intymus gyvenimas (2016-03-18); Veikli meilė
(2016-04-01).
Susitikimai prasidės sausio 8 d., penktadienį, 18.30 val. Šv. Antano rūmų salėje
(Vilniaus g. 6, Kretinga).
Būtina išankstinė registracija tel. 8 610 42462.
Poros auka už visą santuokos kursą 15 €. Jei neturite kur palikti mažamečių vaikų,
kurso metu parapijos namuose pasirūpinsime Jūsų vaikais.
► DĖMESIO!
Darbo dienomis 7.00 val. šv. Mišios aukojamos Kankinių koplyčioje.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgijos II savaitė
4 P — 1 Jn 3, 22-4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-17. 23-25
5 A — 1 Jn 4, 7-10; Ps 71, 1-4. 7-8; Mk 6, 33-44
6 T — 1 Jn 4, 11-18; Ps 71, 1-2. 10-11. 12-13; Mk 6, 45-52
7 K — 1 Jn 4, 19-5, 4; Ps 71, 1-2. 14-15. 17; Lk 4, 14-22a
8 P — 1 Jn 5, 5-13; Ps 147, 12-15. 19-20; Lk 5, 12-16
9 Š — 1 Jn 5, 14-21; Ps 149. 1-6. 9; Jn 3, 22-30
10 S — KRISTAUS KRIKŠTAS

Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 28, 1a ir 2. 3ac-4. 3b ir 9b-10; Apd 10, 34-38;
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.

„Mes matėme užtekant jo žvaigždę
ir atvykome jo pagarbinti.“
Mt 2, 2

„Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.“

Kelkis, nušviski, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant
tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš
tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia.
Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio.
Pakelki akis, pažvelki aplinkui: visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnūs
atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos.
Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis,
nes plauks į tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave
kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu
ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus.

„Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.“

Broliai!
Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui:
apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų
kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems
apaštalams ir pranašams; pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso
bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos.

Mes matėme užtekant jo žvaigždę
ir atvykome jo pagarbinti

Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,
tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams. –
Klestės jo dienomis teisingumas,
gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. –
Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę,
dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai!
Visi valdovai parpuolę jį garbins,
tarnaus visi jam pagonys. –
Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,
tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo varguoliams gelbės gyvybę. –

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į
Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius?
Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė
visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs
gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo
žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš
tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’“.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie
žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską
sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“.
Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta
vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus,
pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie
atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.

