BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Lapkričio 12 d., šį sekmadienį, Švč. Jėzaus Širdies seserys Pranciškonės misionierės
nuoširdžiai kviečia visus jungtis į Švč. Sakramento adoraciją jų koplyčioje nuo
14.00 iki 18.00 val. (Vilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte).
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► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą, kuris vyks lapkričio 17 d., penktadienį, po
18 val. šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.

► 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.
► 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 į parapijos raštinę.
► 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.

LITURGINIAI SKAITINIAI
13 P — Išm 1, 1-7; Ps 138, 1-10; Lk 17, 1-6
14 A — Šv. Margarita Škotė
Šv. Gertrūda, mergelė
Išm 2, 23-3,9; Ps 33, 2-3. 16-19; Lk 17, 7-10
15 T — Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Išm 6, 1-11; Ps 81, 3-4. 6-7; Lk 17, 11-19
16 K — ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 112, 1-8; Gal 4, 4-7; Jn 19, 25-27
17 P — Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė
Išm 13, 1-9; Ps 18, 2-5; Lk 17, 26-37
18 Š — Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų Pašventinimas
Išm 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 104, 2-3. 36-37. 42-43; Lk 18, 1-8
19 S — XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Pat 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 127, 1-5; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30
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.

Spindėt išmintis niekada nepaliauja.
Kas išmintį mėgsta – ją greitai išvysta,
ir kas jos paieško – lengvai ją suranda.
Visiems, kur jos trokšta, – pati apsireiškia.
Kas ieško jos rytą – be vargo mažiausio
atranda ją sėdint prie pat savo durų.
Mąstyt apie ją – tai tikrasis gudrumas;
kas budi dėl jos – to vargai nebespaudžia.
Pati išmintis pasistengia surasti,
kas vertas jos būtų. Ji draugiškai eina
sutikti kiekvieno, kuris tik jos ieško.
Ilgis tavęs mano siela,
Viešpatie, mano Dieve!
O Dieve, – tik tu mano Dievas,
nuoširdžiai tavęs ieškau.
Ilgis tavęs mano siela,
trokšta tavęs ir mano kūnas,
kaip ištroškus dykynė, be vandenio žemė. –
Šventykloj apie tave aš svajoju:
malonu man matyti tavo galią, tavo didybę.
Už gyvastį tavo malonė brangesnė, –
šlovins tave mano lūpos. –
Girsiu tave, kol gyvensiu,
savo rankas į tave tiesiu.
Pertekusi džiugesio bus mano siela,
mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. –
Svajoju apie tave atsigulęs,
nubudęs ir naktį mąstysiu.
Tu mano rėmėjas,
aš krykštauju sparnų tavo pavėsy. –

Mes norime, broliai, kad
jūs žinotumėte, tiesą apie
užmiegančiuosius ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie
neturi vilties. Jeigu tikime,
kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie
užmigo, susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo.
Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes,
gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų.
O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo
balsui ir Dievo trimitui,
nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie,
kurie mirė susivieniję su
Kristumi, paskui mes, gyvieji, išlikusieji kartu su
jais būsime pagauti oran,
debesysna, pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl
guoskite vieni kitus šitais
žodžiais.

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!

Budėkite ir būkite pasirengę,
nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios,
pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos
ėmė snausti ir užmigo.
Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos
mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite
mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’.
Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su
juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė
prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!’
Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.
______________________
Šv. Elzbieta, Vengrijos karaliaus duktė, Tiuringijos kunigaikštienė, gimė 1207 metais.
Jos tėvas – Vengrijos karalius Andriejus II, motina – Gertrūda, šv. Jadvygos sesuo.
Dar vaikystėje buvo sužieduota su Liudviku IV, būsimuoju Tiuringijos krašto grafu.
Tiuringijos kunigaikščio Liudviko IV motina auklėjo Elzbietą Vartenburgo pilyje,
tikėdama, kad ji bus gera jos sūnaus žmona. Reikia manyti,kad dar vaikystėje palikti
savo gimtinę mažajai Elzbietai buvo labai graudu. Nuo kūdikystės pasižymėjo ypatinga meile Dievui ir gailestingumu vargšams, ligoniams ir apleistiesiems. Kartą, dar
vaikystėje, Elzbieta, nešdama vargšams maisto, sutiko tėvą. Karalius paklausė: „Ką
neši, mano dukrele?“ Elzbieta atsakė: „Nešu rožes.“ Ji atskleidė prijuostę ir tėvas
pamatė rožes. Tuo metu jos dar niekur nežydėjo. Tuomet jos tėvas suprato, iš šių stebėtinų ženklų, kad Dievas per ją nori daryti savo meilės darbus. Pagal anų laikų paprotį, 4–5 metų Elzbieta buvo sužieduota su Tiuringijos kunigaikščio Henriko sūnumi
Liudviku, kuriam buvo 11 metų. Jie susituokė 1221 metais. Elzbietai tada buvo 14
metų, Liudvikui – 22 metai. Vyras Liudvikas labai mylėjo savo žmoną ir buvo jai atlaidus. Kiekvieną kartą Elzbieta, duodama vargšui auką, prašydavo melstis už ją. Į
bažnyčią eidavo apsirengusi paprastai nenorėdama išsiskirti iš kitų moterų. Buvo
daug tokių, kurie piktindavosi, ir buvo besigėrinčių kunigaikštienės nuolankumu. Šv.
Elzbieta, gyvendama kunigaikščių pilyje, neatsisakė meilės darbų artimui. Ji lankė
ligonius, apleistuosius, maitino vargšus. Dvaras tampa vargšų ir ligonių prieglauda.
Tai labai nepatiko vyro motinai kunigaikštienei Zofijai ir kitiems šeimos nariams. Tik
kunigaikštis Liudvikas, jos vyras, nedraudė žmonai globoti vargšus ir patarnauti ligoniams. Gyvendama prabangioje ir dvasiniam gyvenimui nepalankioje dvaro atmosferoje, šv. Elzbieta surasdavo laiko maldai, įvairiems apsimarinimams. Labai
dažnai atsisakydavo puošnių drabužių, papuošalų. Kartą bažnyčioje, įsižiūrėjusi į
nukryžiuotąjį Jėzų, nusiėmė nuo galvos auksinę karūną. Ypatingą meilę ji jautė raupsuotiesiems. Sykį parsivedusi į pilį raupsuotąjį, jį išmaudė, jo žaizdas patepė aliejumi

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!

ir paguldė į savo lovą. Įvyko stebuklas: vietoje raupsuotojo buvo pats nukryžiuotasis
Jėzus. Šis įvykis parodo, kad Dievas yra kiekviename žmoguje, darydami gera žmogui padarome gera ir pačiam Dievui. Šv. Elzbieta gyveno kaip karalienė, tačiau sau
ir savo šeimai daug laiko neskyrė. Pati didžiausia nelaimė šią moterį ištiko, kai ji
sužinojo, kad jos vyras Liudvikas IV, išvykęs Šventosios Žemės vaduoti, mirė Sicilijoje. Kryžiaus žygyje mirus vyrui, kunigaikštienė Zofija ir jos sūnus Henrikas išvijo
šv. Elzbietą iš pilies su trimis mažais vaikais. Valdovo įsakymu buvo uždrausta kam
nors ją priimti. Tačiau atsirado vienas geraširdis viešbučio savininkas, kuris šv.
Elzbietą apgyvendino tvarte. Šv. Elzbieta dėkojo Dievui už tokį likimą ir toliau ugdė
dorybes, atsilygindama Dievui už prabangų gyvenimą. Sakoma, kad nelaimėje draugą pažinsi. Jos draugai paliko ją. Atsirado elgetų, kurie tyčiojosi iš jos nelaimės.
Dievas ją bandė kaip auksą liejykloje. Dangiškasis Tėvas tarsi norėjo būti jos vieninteliu globėju. Danguje nebuvo matyti jokios vilties žvaigždelės. Bet įvyko perversmas. Vietos vyskupas ir giminės sugrąžino kunigaikštienei prarastą dvarą. Kunigaikščiai siūlė jaunai našlei savo ranką, bet ji visko atsisakė, likusį gyvenimą paskirdama atgailai už save, vyrą ir kitus. Savo vaikų Elzbieta nelepino, sakydama, kad
kiekvienas turi pasirūpinti savo ateitimi. Nuodėmklausys domininkonas, jai kopiant į
šventumo kalną, visai jos negailėjo, tai būdavo proga pasireikšti herojiškai meilei ir
aukai. Savo paskutinius gyvenimo metus praleido Magdenburgo pranciškonų vienuolyne. Buvo pirmoji tretininkė šiapus Alpių. 1231 m. lapkričio 17 d., išsekusią nuo
sunkių vargų ir kentėjimų, Dievas šv. Elzbietą išvadavo iš žemiško skurdo ir jos kančias pakeitė amžina dangaus laime. Praėjus ketveriems metams, ji buvo paskelbta
šventąja. Taip buvo įvertintas jos šventas kuklumas, labdara ir ištvermė. Šv. Elzbieta
ypač mylima Vengrijoje ir Vokietijoje, kur ji laikoma pranciškonų Trečiojo ordino –
tretininkų pirmtake. Šv. Elzbietos giminėje yra ir daugiau šventųjų: šv. Jadvyga ir
šv. Elzbietos duktė – šv. Gertrūda. (Seserys elzbietietės)
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
„Pasitik Kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“
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
Organizatorių komisija paskelbs skirtingų kategorijų nugalėtojus ir juos apdovanos
sausio 7 d. Daugiau infor macijos apie konkur są ir visos naujienos: Facebook
puslapyje @prakarteliukonkursas ir inter neto puslapyje ofm.lt

