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Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga 
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com 
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt 
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 18.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00; 
Pirmadieniais — nedirba. 
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, 
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas. 
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė 
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje. 

►KVIEČIAME Į KATECHUMENATO PROGRAMĄ 
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti 
Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios 
gyvenimą Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio 
gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti. 
Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, Katechumenato 
programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas vyks nuo spalio iki birželio mėnesio, 
vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į Vilmą tel. 8 688 29558. 
 

► MALDOS IR ATGAILOS ŽYGIS 
2020 m.rugsėjo 5 d. (šeštadienį) krikščioniškų šeimų MALDOS IR ATGAILOS ŽY-
GIS. Renkamės 11 val. Karklėje (jūros krantas pr ie kapinių). Keliausime pėsčiomis iki 
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Maršruto ilgis 11 km. Planuojama trukmė 
apie 3 val. Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako tėvai.. Atvykimu ir par-
vykimu pasirūpiname patys (tinkamos parkavimui vietos yra Karklėje ir prie šv. Pranciškaus 
vienuolyno). 
 

► ŠILUVOS ATLAIDAI  
2020 m. rugsėjo 7–15 d. Išsamesnė programa www.siluva.lt arba kaunoarkivyskupija.lt  
 

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Vasaros (6,7,8 mėn.) žurnalą ,,ARTUMA“ - 3,00 €; žurnalą ,,Mylėkit viens kitą“ - 1,00 €; 
Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų:  ,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žings-
niais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir  Meilės posakiai“. 
 

► SURINKTA AUKŲ  PER ŠV.MIŠIAS 
08.15 - 18:00 –  390,40 €. 
08.16 - 8:00 -  280,70 €. 
   10:30 - 599,16 €. 
   12:30 - 279,35 €. 
Viso: 1549,35 €. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  
 

24 P – Šv. Baltramiejus, apaštalas. Apr 21, 9b-14; Ps 144; Jn 1,45-51 

25 A – 2 Tes 2, 1-3a. 13-17; Ps 95, 10-13; Mt 23, 23-26 

26 T – 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Ps 127, 1-2. 4-5; Mt 23, 27-32 

27 K – Šv. Monika. 1 Kor 1, 1-9; Ps 144, 2-7; Mt 24, 42-51 

28 P – Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. 1 Kor 1, 17-25; Ps 32; Mt 25, 1-13 

29 Š – Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Jer 1, 17–19; Ps 70, 1–6. 15–17; Mk 6, 17–29 

30 S – XXII EILINIS SEKMADIENIS. Jer 20, 7-9; Ps 62, 2-6. 8-9; Rom 12, 1-2;  

      Mt 16, 21-27  

 

 

 
 

IŠ IZAIJO KNYGOS (22, 19-23) 
 

   Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui:  
   „Nuversiu tave nuo užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Tai bus tą dieną, kurią aš 
pašauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkijo sūnų. Aš jį apvilksiu tavo drabužiais, apjuosiu ta-
vąja juosta. Į jo rankas aš perduosiu tavo valdžią, idant jis būtų lyg tėvas Jeruzalės  gyven-
tojams ir Judo namams. 
   Ant jo peties aš uždėsiu Dovydo namų raktą: kai jis atrakins – niekas negalės užrakinti, 
kai jis užrakins – niekas negalės atrakinti. Aš jį tvirton vieton įkalsiu lyg kuolą: jis taps 
garbės krėslu savo tėvo namams“. 
 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (137, 1-2a. 2bc-3. 6 ir 8bc; P.: 8bc) 
 

P. Viešpatie, tu maloningas per amžius. 
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! 
 

Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, 
kad išgirdai mano balsą. 
Angelų akyse giedu tau giesmę, 
lenkiuosi tavo šventovei. – P. 
 

Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę. 
Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą. 
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, 
sustiprinai manąją sielą. – P. 
 

Aukštybėse jis viešpatauja, 
bet žvelgia su meile į prispaustuosius, 
o išpuikėlius stebi iš tolo. 
Viešpatie, tu maloningas per amžius. 
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (11, 33-36) 
 

   O Dieve turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir        nesu-
sekami jo keliai! Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėju? Arba kas jam 
yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jame yra visa. Jam šlovė per am-
žius! Amen. 
 

ALELIUJA. – Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčia, 
ir pragaro vartai jos nenugalės. – ALELIUJA. 

 
 

KELYJE 



EVANGELIJA PAGAL MATĄ (16, 13-20) 
 

   Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmo-
gaus Sūnų?“ 
   Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. 
Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 
   Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ 
   Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau ap-
reiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos 
aš pastatysiu savo Bažnyčia, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės 
raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus   atrišta ir danguje“. 
   Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. 
 

 
 

 

Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą! 
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą! 

O man, Jėzau, kas tu esi? 
 
Tu esi Dievas, 
Tu esi Dievas, gimęs iš Dievo. 
Tu esi pagimdytas, o ne sukurtas. 
Tu esi vienos prigimties su Tėvu. 
Tu esi gyvojo Dievo Sūnus. 
Tu esi Antrasis Palaimintos Trejybės Asmuo. 
Tu esi Viena su Tėvu. 
Tu esi Tėve nuo pradžios: 
visa buvo Tavo ir Tėvo padaryta. 
Tu esi mylimasis Sūnus, kuriuo Tėvas labiausiai gėrisi. 
Tu esi Marijos sūnus, 
Jos įsčiose pradėtas iš Šventosios Dvasios. 
Tu gimei Betliejuje.  
Tu buvai Marijos suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose, pilnose šiaudų. 
Tu gavai pasišildymui kvėpavimą asilo, nešusio Mariją, kai ji tave nešiojo savo įsčiose. 
Tu esi įsūnytas Juozapo sūnus, 
dailidės, gerai pažįstamo Nazareto žmonėms. 
Tu esi eilinis žmogus, be didelio išsimokslinimo, 
anot Izraelio mokytųjų. 
O man, Jėzau, kas tu esi? 
Jėzau, tu esi Žodis, tapęs kūnu. 
Jėzau, tu esi Gyvenimo Duona. 
Jėzau, tu esi Auka, paaukota ant Kryžiaus už mūsų nuodėmes. 
Jėzau, tu esi Atnaša, aukojama Šventosiose Mišiose už pasaulio ir mano nuodėmes. 
Jėzau, tu esi Žodis, kurį reikia ištarti. 
Jėzau, tu esi Tiesa, kurią reikia pasakyti. 
Jėzau, tu esi Kelias, kuriuo reikia eiti. 
Jėzau, tu esi Šviesa, kurią reikia skleisti. 
Jėzau, tu esi Meilė, kurią reikia mylėti. 
Jėzau, tu esi Džiaugsmas, kuriuo reikia dalytis. 
Jėzau, tu esi Auka, kurią reikia atnašauti. 
Jėzau, tu esi Ramybė, kurią reikia duoti. 
Jėzau, tu esi Gyvenimo Duona, kurią reikia valgyti. 
Jėzau, tu esi Alkstantis, kurį reikia pavalgydinti. 
Jėzau, tu esi Trokštantis, kurį reikia pagirdyti. 
Jėzau, tu esi Benamis, kurį reikia priglausti. 
Jėzau, tu esi Ligonis, kurį reikia slaugyti. 
Jėzau, tu esi Vienišas, kurį reikia mylėti. 
Jėzau, tu esi Išmestasis, kurio reikia eiti ieškoti. 
Jėzau, tu esi Raupsuotasis, kurio žaizdas reikia nuplauti. 
Jėzau, tu esi Elgeta, kuriam reikia nusišypsoti. 
Jėzau, tu esi Girtuoklis, kurį reikia išklausyti. 
Jėzau, tu esi Silpnaprotis, kurį reikia globoti. 
Jėzau, tu esi Vaikas, kurį reikia apkabinti. 
Jėzau, tu esi Aklasis, kurį reikia vesti. 
Jėzau, tu esi Nebylys, už kurį reikia kalbėti. 
Jėzau, tu esi Raišasis, kuriam reikia padėti eiti. 
Jėzau, tu esi Toksikomanas, kurį reikia laikyti draugu. 
Jėzau, tu esi Prostitutė, kurią reikia saugoti nuo pavojaus. 
Jėzau, tu esi Kalinys, kurį reikia aplankyti. 
Jėzau, tu esi Senolis, kuriam reikia patarnauti. 
Man, Jėzau, tu esi mano Dievas. 
Tu esi mano Sužadėtinis, tu esi mano Gyvenimas. 
Tu esi vienintelė mano Meilė, Tu esi mano Viskas. 
Jėzau, aš myliu Tave visa širdimi, visa savo būtimi. 
Aš Tau viską atidaviau, net savo nuodėmes, 
ir Tu mane paėmei į žmonas su švelnumu ir meile. 
Dabar ir visam gyvenimui aš esu Tavo Sužadėtinė,  
Tu mano Nukryžiuotas Sužadėtinis. Amen.              / Pal. Motina Teresė iš Kalkutos, † 1997 

Viešpatie, kai Tau atveriu duris ir priimu Tave kaip laukimą savo namų svečią,  
kartu su Tavimi praleistas laikas mane atgaivina. Prie Tavo stalo dalijuosi su Tavimi 
Tavo švelnumo ir Tavo stiprybės duona, Tavo džiaugsmo ir Tavo aukos vynu, išmin-
ties ir pažado žodžiu, padėkos ir atsidavimo į Tėvo rankas malda. Ir sugrįžtu į gyveni-

mo vargą kupinas nesunaikinamos ramybės.  /C.M.Martini/ 

Ieškojimas atnaujina tikėjimą ir jam suteikia gyvenimą. Jėzus Kristus ilgainiui taptų bereikš-
me ir miglota figūra, jei žmonės liautųsi kėlę klausimus apie jį. Šį darbą dažnai atlieka neti-
kintieji žmonės, kurie vis klausinėja apie Jėzų, skatindami ieškoti vis naujų atsakymų. 
Todėl du Jėzaus klausimus: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų? <…> O kuo jūs mane laiko-
te?” turėtume patys sau užduoti. Kas yra Jėzus iš Nazareto? Ar Jis iš tikrųjų yra tasai, kaip 
apie Jį teigia krikščionių Bažnyčia? Ar Jis tikrai numatė tokią savo mirtį? Gal tai buvo klai-
da? Ar Jis tikrai prisikėlė? 
Svarbu drįsti kelti šiuos nepatogius klausimus, nes Jėzui nepakanka to, kad mes žinome, kas 
apie Jį kalbama iš sakyklų ar rašoma knygose. Jėzus nori, kad į juos sau atsakytume mes, 
kurie tikime jį ir kurie į jį sudėjome savo viltį. Šio atsakymo nereikia išradinėti. Jį pateikė 
Petras: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus”. 
Čia glūdi visa krikščionybės esmė. Šį atsakymą gilino visos krikščionių kartos, jį skelbė Baž-
nyčia, mes taip pat jį kartojame išpažindami savo tikėjimą: „Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kris-
tų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo…” Bažnyčia 
savo maldoje ir mokyme nuolat kartoja šį tikėjimą: Jėzus nėra tik žmogus, pranašas ar moky-
tojas, bet Jis – Dievas su mumis. 
Toks yra tikėjimo atsakymas, tačiau jis miršta, jei nėra nuolat atnaujinamas, peržiūrimas. 
Negana to, šis atsakymas tampa nereikšmingas man, jeigu juo negyvenu, o tik kartoju kaip 
išmoktą dainelę. Nepakanka pakartoti, ką sako žmonės arba Bažnyčia. Esame skatinami leis-
tis ieškoti. Jėzus šiandien klausia manęs kaip tikinčio asmens, kreipdamasis į mano laisvę ir 
tikėjimą: o kuo tu mane laikai? 
Atsakyti galėsime tik tuomet, kai susitiksime Gyvąjį asmeniškai ir bendrausime su Juo. Taip 
tapsime pajėgūs dalytis Jėzaus patirtimi, panašiai kaip darė mokiniai kitą dieną po prisikėli-
mo, pasakodami vienas kitam: Jis pasirodė ir man! 
Tuomet žmonėms, nesiliaujantiems klausinėti apie Jėzų iš Nazareto, galėsime skelbti, kad Jis 
yra Mesijas. 
Kunigas Rolandas Karpavičius 


