BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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.
Parapijiečių prašome maldos ir užtarimo šia intencija.
► 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. organizuojama nauja skyrybas patyrusių šeimų savitarpio
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).
► 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
6 P — Rom 11, 29-36; Ps 68, 30-31. 33-34. 36-37; Lk 14, 12-14
7 A — Rom 12, 5-16; Ps 130, 1. 2. 3; Lk 14, 15-24
8 T — Rom 13, 8-10; Ps 111, 1-2. 4-5. 9; Lk 14, 25-33
9 K — Laterano bazilikos Pašventinimas
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Jn 2, 13-22
10 P — Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
Rom 15, 14-21; Ps 97, 1-4; Lk 16, 1-8
11 Š — Šv. Martynas Turietis, vyskupas
Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 144, 2-5. 10-11; Lk 16, 9-15
12 S — XXXII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 6, 12-16; Ps 62, 2-8; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13
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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Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių
ir kaimų. Šv. Martynas gerbiamas ne tik Europoje, bet ir Amerikos žemyne. Gimė Panonijos (kuri vėliau vadinsis Vengrija) pagonių šeimoje ir nuo mažens buvo išmokytas krikščionių doktrinos, nors dar nekrikštytas. Kaip romėnų kariuomenės karininko sūnus, dar
labai jaunas įstojo į imperijos kavaleriją, tarnavo Galijoje. Kaip tik šiuo metu galėjo įvykti visiems žinomas Martyno gyvenimo epizodas, kai šis kalaviju padalijo perpus savo apsiaustą, norėdamas apgaubti sušalusį vargetą. 356 metais Martynas atvyko į Poitiers pas
gabų ir kovingą vyskupą Hilarijų: jie buvo susipažinę prieš keletą metų. Martynas jau
buvo pasikrikštijęs, ir Hilarijus jį paskyrė egzorcistu: žingsnis kunigystės link. Vyskupas
pirmose gretose kovojo su arianizmu, eretišku judėjimu, kurį palaikė
rūmai, tad netrukus buvo ištremtas į
Frigiją (Mažąją Aziją). Martynas
stengėsi tęsti vyskupo darbus su tokiu pat aktyvumu. Manoma, kad nuPs 37, 22-23
vyko į Panoniją, o 356 metais užsuko
ir į Milaną. Vėliau apsistojo Galinarijoje, nedidelėje uolingoje saloje, netoli Albengos,
kur jau anksčiau glaudėsi persekiojami krikščionys. Iš čia Martynas grįžo į Galiją, kur
priėmė kunigystę iš vyskupo Hilarijaus rankų. Pastarasis buvo sugrąžintas į tėvynę 360
metais. Po metų Ligugé (12 km nuo Poitiers) įsteigė asketų bendruomenę, kuri laikoma
pirmuoju datuojamu vienuolynu Europoje. 371 metais Martynas buvo išrinktas Turo vyskupu. Tačiau kurį laiką dar pasiliko viename iš savo įsteigtų vienuolynų, vadinamu Marmoutier. Čia jis pradėjo savo misiją - daugiau nei 20 metų trukusią veiklą siekdamas įtvirtinti krikščionybę kaimo vietovėse. Išties, kaimo žmonėms Kristus vis dar „Dievas, garbinamas miestuose“. Martynas nebuvo toks išsilavinęs kaip Hilarijus ir vis dar liko skubotas kareivis, koks buvo anksčiau, kai, pavyzdžiui, nugriovė pagonių kulto simbolius, sužadindamas daugiau apmaudo nei atsivertimų. Vis dėlto evangelizacija pavyko, vyskupas
tapo vargšų globėju ir užtarėju prieš žiaurius romėnų mokesčių rinkėjus, ieškojo teisingumo tarp silpnųjų ir galingųjų. Su juo plebėjai kaimiečiai pakėlė galvas. Žinojimas, kad yra
jis, teikė visiems drąsos. Todėl Martynas susilaukė tokio didelio populiarumo gyvenime, o
vėliau vis augančio pamaldumo. Kai jis mirė Kandes vietovėje sekmadienio vidurnaktį,
Poitiers gyventojai susiginčijo su Turo miestiečiais, kur derėtų palaidoti kūną. Turiečiai
atsigabeno velionį vyskupą į savo miestą vandeniu. Jo šventė minima laidotuvių dieną.
Kandes miestelis buvo pavadintas Šv. Martyno Kandes - Candes-Saint-Martin.
(Bernardinai.lt)

Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

„Aš – didis karalius, – sako kareivijų Viešpats, – ir mano vardas tautose kelia baimę. Bet jūs to neimate į širdį ir neteikiate garbės mano vardui.
Jūs patys iškrypote iš kelio ir daugelį suvedžiojote savo nurodymu, sugriovėte Levio sandorą, – sako kareivijų Viešpats. – Todėl ir aš jus paniekinsiu ir
nužeminsiu prieš visą tautą, kadangi nesilaikėte manojo kelio ir nepaisėte mano nurodymo“.
Argi ne vieną visi mes turime tėvą? Argi ne vienas sutvėrė mus Dievas?
Kodėl gi tad mes nesilaikome savitarpio ištikimybės ir niekiname savo protėvių sandorą?
Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.
Viešpatie, mano širdis neišpuikus,
akys nežvelgia iš aukšto.
Tuščios didybės nenoriu vaikytis –
to, kas mano jėgą prašoka. –
Tikrai nuramdžiau savo dvasią,
padariau ją ramutėlę.
Tartum kūdikis motinos prieglobsty,
tartum kūdikis rami širdis mano krūtinėj. –
Pasikliauki Dievu, Izraeli,
dabar ir per amžius! –

Broliai!
Mes jūsų tarpe buvome švelnūs, tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip
jus mylėdami, mes troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangelija, bet
ir savo gyvybe, nes tapote mums be galo brangūs. Jūs, broliai, atsimenate
mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume
nė vieno iš jūsų, mes skelbėme jums Dievo Evangeliją.
Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet, kas jis iš tikro yra, – kaip
Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji.

Jūs turite vienintelį Tėvą danguje.
Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.

Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius:
„Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie
liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba,
bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmąsias vietas sinagogose, mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’.
O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate
broliai. Ir nė vieno savo tarpe nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą
danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas
yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština,
bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI

► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
„Pasitik Kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“
Antrą kartą visoje Lietuvoje organizuojamo pranciškoniško prakartėlių konkurso
tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje – bei paskatinti pasigaminti
prakartėlę patiems. Juk būtent mūsų skirtas laikas yra brangiausia dovana Dievui ir
artimiesiems!
Konkurso taisyklės
1. Prakartėlę reikia pristatyti į parapijos raštinę nuo lapkričio 15 iki gruodžio 15 dienos (imtinai). Atiduodant prakartėlę reikia užpildyti dalyvio anketą. 2. Rekomenduojama, kad prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šeima. Taip pat labai kviečiame konkurse dalyvauti mokyklas, dienos centrus, senelių globos namus, darbuotojų kolektyvus ir įvairias bendruomenes. 3. Prakartėlė turi būti trimatė, t. y. turėti ilgį, plotį ir
aukštį, tačiau pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 x 42 cm). Eksponuojamos bus visos atneštos prakartėlės, tačiau į finalinį etapą galės patekti tik tos, kurios atitinka nustatytą formatą. 4. Prakartėlę galima gaminti iš bet kokių žmonėms ir
aplinkai nepavojingų bei negendančių medžiagų – molio, popieriaus, šiaudų, audinių, medienos, plastilino, modelino, etc. 5. Prakartėlė turi būti stabili ir pakankamai
patvari, kad esant poreikiui ją būtų galima transportuoti. Prakartėlės pagrindas turi
būti kietas (geriausia iš kartono, plonos faneros). 6. Prakartėlėje esamų personažų
skaičius nėra ribojamas, tačiau figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją
ir nenutolti nuo esmės. Privalomieji prakartėlės elementai: tvartelis (grota), kūdikėlis
Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildomi galimi elementai: žvaigždė, piemenėliai, jautis, asilas, avys, šv. Pranciškus ir kt.
Nugalėtojo paskelbimas
Nuo gruodžio 17 d. iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos vietinėse bendruomenėse ir parapijose, kur iki gruodžio 26 d. vyks rinkimai ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią, kur gruodžio 31 d., sekmadienį, bus atidaryta gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki sausio 7 d., Trijų
Karalių iškilmės. Organizatorių komisija paskelbs skirtingų kategorijų nugalėtojus ir
juos apdovanos sausio 7 dieną. Daugiau informacijos apie konkursą ir visos naujienos: Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto puslapyje ofm.lt

