BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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.
► 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.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Kalėdaičių Kūčių vakarienei; 2018 metų kalendorių „Lurdo grotos Telšių vyskupijoje“ - kaina 1,50 €.

► ŠV. MIŠIŲ LAIKAS ŠVENČIŲ DIENOMIS
Gruodžio 24 d. – 8.00; 10.30; 12.30 ir 22.00 val.
Gruodžio 25 d. – 8.00; 10.30; 12.30 ir 18.00 val.
Gruodžio 26 d. – 8.00; 12.30 ir 18.00 val.
Gruodžio 31 d. – 8.00; 10.30; 12.30 ir 23.00 val.
Sausio 1 d. – 8.00; 10.30; 12.30 ir 18.00 val.
LITURGINIAI SKAITINIAI
18 P — Jer 23, 5-8; Ps 71, 1-2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24
19 A —Ts 13, 2-7. 24-25a; Ps 70, 3-6. 16-17; Lk 1, 5–25
20 T — Iz 7, 10-14; Ps 23, 1-6; Lk 1, 26-38
21 K — Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Gg 2, 8-14; Ps 32, 2-3. 11-12. 20-21; Lk 1, 39-45
22 P — 1 Sam 1, 24-28; Ps 1 Sam 2, 1. 4-7; Lk 1, 46-56
23 Š — Šv. Jonas Kentietis, kunigas
Mal 3, 1-4. 23-24; Ps 24, 4-5. 8-10. 14; Lk 1, 57-66
24 S — IV ADVENTO SEKMADIENIS
2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Ps 88, 2-5. 27. 29; Rom 16, 25-27;
Lk 1, 26-38
KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA
Iz 62, 1-5; Ps 88, 4-5. 16-17. 27. 29; Apd 13, 16-17. 22-25;
Mt 1, (1-17). 18-25
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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Fil 4, 4. 5

Pranašas sako:
„Dievo dvasia ant manęs,
kadangi mane yra Viešpats
patepęs. Jisai mane pasiuntė
nešti džiugiosios naujienos
vargdieniams, gydyti tų, kuriems skauda širdį, skelbti
belaisvių išvadavimo, kalinių
paleidimo, pagarsinti Viešpaties malonės metų.
Širdingai aš džiaugsiuosi
Viešpačiu, mano siela džiūgaus Dievu manuoju, nes jis
mane rengia išganymo rūbais,
siaučia teisybės apsiaustu,
kaip sužadėtinį šventiškai
puošia, tarytum nuotaką vėriniais dabina. Kaip žemė augina pasėlius, kaip sodas želdina
sodinius, taip Viešpats apreikš
teisybę ir šlovę visų tautų akivaizdoje“.

Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.

Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.

Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane
vadins visos kartos. –
Nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso. –
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką
savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą. –

Broliai!
Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų
Kristuje Jėzuje. Negesinkite
dvasios! Neniekinkite pranašavimų! Visa ištirkite ir, kas gera,
palaikykite! Susilaikykite nuo
visokio blogio!
Pats ramybės Dievas pilnai
jus tepašventina ir teišsaugo
tobulą bei nepriekaištingą jūsų
dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai,
kuris jus šaukia, yra ištikimas;
jis ir įvykdys!

Dievo dvasia
ant manęs. Jisai mane pasiuntė
nešti džiugiosios naujienos
vargdieniams.

Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio
vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad
paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis
pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie
šviesą.
Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš
Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“
Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“
Jis atsakė: „Ne!“
„Tai gal tu pranašas?“
Jis atsakė: „Ne!“
Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė?
Ką sakai apie save?“
Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:
‘Taisykite Viešpačiui kelią!’, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.
Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas?“
Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu,
o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate,
kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti
kurpių dirželio“.
Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur
Jonas krikštijo.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“!
Kviečiame visus parapijiečius šį sekmadienį po 8.00, 10.30, 12.30 val. šv. Mišių užsukti
į brolių pranciškonų vienuolyno koridoriuje vykstančią mugę „Džiūgauk“ ir sužinoti ką
veikia įvairios grupės mūsų parapijoje, įsigyti įvairių dovanėlių, pasivaišinti bei paremti
šias grupeles.
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Gruodžio 17 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks kun.
br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
► KVIEČIA AUKOTI DOVANĖLES ŠEIMOMS
Gruodžio 20 d. Šv. Antano dienos centr as rengia kasmetinę „Adventinę popietę“, jos
metu kalbamės, dalinamės ir mokomės naujai pažvelgti į Kalėdas ir Ateinantįjį Mesiją.
Šios popietės metu vaikai ir jų šeimų nariai gauna dovanėles, jos susideda iš naujų: žaislų; knygų; kanceliarinių prekių; aprangos: kepures, pirštines, kojines, megztuką ar batus;
medaus; saldainių ir kitų gėrybių. Visus norinčius paremti auka, padovanoti naujus
drabužius, avalynę, rašymo ar piešimo reikmenis, per šį Adventą pradžiuginti nepažįstamą vaiką ir paaukoti jo dovanėlei kviečiame kreiptis tel. 8 671 21608; el. paštu:
sv.antanodc@gmail.com; ar ba per vesti į banko sąskaitą: LT934010041800012285,
AB Luminor bank bankas, Banko kodas 40100; SWIFT kodas: AGBL LT 2X , nurodant
aukos tikslą „Vaikų dovanėlėms“.
► SANTUOKOS KURSAS
Parapijos šeimų tarnyba kviečia poras į SANTUOKOS KURSĄ! Tai septynių susitikimų
ciklas įvairaus amžiaus poroms, norinčioms kurti sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo santuoką. Kurso metu bus nagrinėjamos tokios temos: 1. Tvirti
santuokos pamatai. 2. Bendravimo menas. 3. Konfliktų sprendimas. 4. Atleidimo galia.
5. Artimųjų įtaka - praeitis ir dabartis. 6. Geras intymusis gyvenimas. 7. Veikli meilė.
Kurso pradžia: 2018 m. sausio 19 d. 18.30 val. Šv. Antano Rūmuose (Vilniaus g. 6.)
Prašome registruotis telefonu: 8 610 42462. Laukiame Jūsų!
► 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 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 miestą, sudominti, paskatinti jį aplankyti. Kryžius pasirinktas
siekiant nešti žinią apie Lietuvą, čia esančią krikščionišką erdvę, tautos identitetą, rezistenciją,
sovietmetį, pamatines visuomenės vertybes, 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. 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. 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) kodas AGBLLT2X. Arba atnešk auką į parapijos raštinę.

