BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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!
► 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).

► KALĖDAIČIAI
Nuo šio sekmadienio parapijos raštinėje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarienei.
► 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
4 P — Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Iz 2, 1-5; Ps 121, 1-9; Mt 8, 5-11
5 A — Iz 11, 1-10; Ps 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Lk 10, 21-24
6 T — Šv. Mikalojus, vyskupas
Iz 25, 6-10a; Ps 22, 1-6; Mt 15, 29-37
7 K — Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Iz 26, 1-6; Ps 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a; Mt 7, 21. 24-27
8 P — ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Pr 3, 9-15; Ps 97, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38
9 Š — Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas
Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 146, 1-6; Mt 9, 35-10, 1. 6-8
10 S — II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 84, 9-14; 2 Pt 3, 8-14; Mk 1, 1-8
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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Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno.
Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs
nebijoti? Sugrįžk dėlei savo tarnų, dėl genčių, kurios – tavoji nuosavybė!
O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum, – kalnai prieš tave sudrebėtų!
Nuo amžių nėra kas patyręs, – ausis negirdėjo, akis neregėjo, – kad būtų, be
tavęs, koks dievas, kuris tiek padėtų juo pasikliaujantiems. Tu rodai palankumą
tiems, kurie vykdo teisybę ir tavo kelių neužmiršta.
Bet štai užsirūstinai, nes nusidėję mes visą laiką tau nusikalsdavom. Visi mes
lyg nevalos tapome, visas mūsų teisumas – lyg suterštas skurlis. Visi mes nuvytę
lyg lapai, ir mūsų kaltė tartum vėjas mus neša.
Nėra kas šauktųsi tavojo vardo, kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis. Tu paslėpei
savąjį veidą nuo mūsų, atidavei mus į mūsų kaltybės valdžią. Ir vis dėlto, Viešpatie, tu – mūsų tėvas. Mes esame molis, o tu – mūsų puodžius; visi mes – darbas
tavųjų rankų.

O Dieve, pastatyk mus ant kojų!
Tenušvinta veidas tavasis,
ir mes išgelbėti būsim!

O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki!
Tavąjį sostą laiko sparnai cherubinų.
Pakilk su didžiąja savo galybe,
ateik mūsų vaduoti! –
Dangaus kariuomenių Dieve, sugrįžki,
pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki
ir aplankyk šitą vynmedžių sodą!
Globok jį – tavo rankų sodintą,
atžalą – tavo užsiaugintą. –

Numylėtiniams savo ranką ištieski,
žmonėms, tavo ugdytiems.
Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim:
gyvybę išsaugoki mums,
ir mes šlovinsim tavo vardą. –

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.

Broliai!
Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums
savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visu kuo – visokiu Dievo žodžiu ir pažinimu, – ir Kristaus liudijimas jūsų tarpe tapo tvirtas. Todėl jums nestinga jokios
malonės dovanos, belaukiant, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis ir
stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
dienai.
Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.
Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi,
kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti.
Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant.
Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PADĖK PASTATYTI KRYŽIŲ
PRIE PAGRINDINĖS KRETINGOS MIESTO SANKRYŽOS
Broliai pranciškonai ir Kretingos rajono savivaldybė pasirinko arch. Algirdo Žebrausko
pasiūlytą idėją Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos (žiedinės sankryžos) pietvakarinėje pusėje esančiame savivaldybei priklausančiame skvere statyti šviečiantį (skleidžiantį šviesą)
stiklinį kryžių. Vieta ties rekonstruojama sankryža pasirinkta tikslingai. Projekto sprendiniais norima utilitarią, niekuo neišsiskiriančią, funkcionalią rekonstruojamos sankryžos
erdvę praplėsti, apjungiant ją su tvarkomu skveru, ir panaudojant estetines - menines priemones, visą erdvę (sankryžą su skveru) individualizuoti ir sureikšminti. Per individualizuotą sankryžos erdvės sprendinį siekiama akcentuoti Kretingą kaip unikalią istoriją, stiprų krikščionišką paveldą turintį Žemaitijos miestą, sudominti, paskatinti jį aplankyti. Kryžius, kaip daugiaprasmis simbolis, pasirinktas siekiant nešti žinią apie Lietuvą, čia esančią krikščionišką erdvę, tautos identitetą, rezistenciją, sovietmetį, pamatines visuomenės
vertybes – „nevok, nežudyk“, norą neišnykti globalios politikos aktyviai brukamoje betautėje erdvėje. Kryžius projektuojamas kaip 12,6 m aukščio skulptūra - meninis akcentas
ant granitinio R-2.5 m pagrindo. Planuojama kryžiaus konstrukcija – laikančioji metalo
vamzdžio šerdis, prie kurios tvirtinama grūdintą stiklą laikanti metalo rėmo konstrukcija
ir LED apšvietimas. Visi metalo elementai apsaugoti nuo rūdijimo. Grūdintas stiklas prie
metalo tvirtinamas specialiais varžtais. Stiklo vidinis paviršius, siekiant tolygiai išsklaidyti šviesą, - nusmėlintas (matinis). Išorinis stiklo paviršius, siekiant išorės atspindžio, poliruotas. Todėl kryžius dieną bus „lengvas“, kiek atspindintis aplinką. Tamsiu paros
metu, įjungus gatvės apšvietimą, kartu įsijungs ir vidinis kryžiaus apšvietimas, tolygiai
minkšta balta šviesa užpildantis visą kryžiaus konstrukciją. Kryžiaus apšvietimo intensyvumas kiek stipresnis negu foninis skvero apšvietimas.
Planuojama, kad kryžius kainuos apie 100 000 eurų. Todėl be Tavo pagalbos neapsieisime. Prisidėdamas savo auka, tokiu būdu prisidėsi prie mūsų darbo skelbiant Jėzaus pergalę prieš mirtį ir blogį.

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.

Geradariai bus įrašyti į aukotojų sąrašą. Broliai kiekvieną sekmadienį aukoja šventąsias
Mišias už geradarius. Aukotojų, kurie paaukos daugiau negu 600 eurų, vardai bus užrašyti ant granitinio kryžiaus fundamento.
Aukok bankiniu pavedimu, nurodydamas aukos tikslą „Kryžiaus statybai“:
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, Kretinga, Įm. k.
190769729; Sąsk. Nr. LT744010041800419930; AB Luminor Bank (DNB);
SWIFT (BIC) code AGBLLT2X.
Arba atnešk auką į Kretingos parapijos raštinę.

► 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 giedamos Švč. M. Marijos valandos. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
► 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.

