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 į parapijos raštinę.
► 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.
Organizuojama skyrybas patyrusių šeimų savitarpio pagalbos grupė, susitikimai ketvirtadieniais nuo 17 iki 20 val. Dalyvių skaičius ribotas. Norintys gauti šią pagalbą galite kreiptis ir registruotis tel.: 8 684 56286 (psichologė D. Bieliauskienė).
► 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.
► 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.
► CARITAS ŽVAKELĖS
Parapijos raštinėje galite įsigyti Caritas žvakelių (taip padėsite Caritui Lietuvoje
tęsti savo misiją ir paremsite vargstančius).
► RINKLIAVA
Šio sekmadienio rinkliava skirta kunigų seminarijos išlaikymui.

Nr. 988
MŪSŲ VIEŠPATS
JĖZUS KRISTUS,
VISATOS VALDOVAS
(Kristus Karalius)
2017 m. lapkričio 26 d.

Štai ką sako Viešpats Dievas:
„Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną.
Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms
pailsėti – Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias
aš suieškosiu, atsiskyrusias susigrąžinsiu, sužeistas perrišiu, nusilpusias šersiu, riebias ir
sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir
saugosiu jas kaip dera.
O jūs, mano kaimene, – taip sako Viešpats
Dievas, – man rūpi ganomųjų – avių ir ožių –
teisingumas“.

LITURGINIAI SKAITINIAI
27 P — Dan 1, 1-6. 8-20; Dan 3, 52-56; Lk 21, 1-4
28 A — Dan 2, 31-45; Dan 3, 57-61; Lk 21, 5-11
29 T — Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dan 3, 62-67; Lk 21, 12-19
30 K — Šv. Andriejus, apaštalas
Rom 10, 9-18; Ps 18, 2-5; Mt 4, 18-22
1 P — Dan 7, 2-14; Dan 3, 75-81; Lk 21, 29-33
2 Š — Dan 7, 15-27; Dan 3, 82-87; Lk 21, 34-38
3 S — I ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 79, 2-3. 15-16. 18-19; 1 Kor 1, 3-9;
Mk 13, 33-37
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.

Ps 28, 10-11

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. –
Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –
Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Broliai!
Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe.
Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas.
Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas
pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo
metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs
visas valdžias, galybes ir pajėgas.
Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats
Sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas
visame kame.
Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis
atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis
perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje;
ožius – kairėje.
Ir tars karalius, stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji,
paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau
išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau
keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane
aplankėte, kalinys – atėjote pas mane’.
Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir
priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir
aplankėme?’
Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.
Paskui prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į
amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir
jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir kalinys – ir jūs
manęs neaplankėte’.
Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną, ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’
Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte
vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte’.
Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

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.
Daugiau informacijos apie konkursą ir visos naujienos: Facebook puslapyje
@prakarteliukonkursas ir inter neto puslapyje ofm.lt
► KALĖDOJIMAS
Norinčius kalėdojimui pakviesti į namus brolį, prašome registruotis raštinėje.
► ŠVČ. M. MARIJOS VALANDOS
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bažnyčioje bus giedamos Švč. M. Marijos
valandos. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
► ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 1 - 3 d., po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos, kurias ves ses. Pranciška Bubelytė FDCJ. Kviečiame dalyvauti!
► ADVENTO SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo pamaldos. Kviečiame visus susitikti su Viešpačiu per Atgailos (Susitaikinimo)
sakramentą, kad Kalėdos tikrai taptų džiaugsminga švente!
► ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ
Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. mūsų bažnyčioje, švęsdami Dievo Motinos
Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, kviečiame kartu melstis Marijos legiono maldą
„Tesserą“.
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės proga, Gruodžio 8 d., penktadienį, 19.30 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga) vyks maldos ir
šlovinimo vakaras su bendruomene „Viešpaties balsas“ iš Vilniaus.
► PALAIMINKI GERUMĄ...
Gruodžio 8 d., penktadienį, 18 val. Kretingos r ajono kultūr os centr as maloniai
kviečia į jau aštuntąjį kartą rengiamą adventinį paramos - labdaros vakarą PALAIMINKI GERUMĄ… Tai bus dar vienas puikus koncertas iš ciklo SUSITIKIMAI
SU KLASIKA - Kretingos scenoje koncertuos charizmatiškoji vyrų vokalinė grupė
QUORUM. Šį renginį kiekvienąkart lydi viena ar kita prasminga intencija. Šiemet
visą likusį iki koncerto laiką bei jo metu kviesime aukoti sunkiai sergančių Kretingos rajono vaikų reikmėms. Auka nuo 5 eurų. Kvietimus galima įsigyti parapijos
raštinėje, taip pat kultūros centro kasoje.

