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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 pasirengi-
mui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsi-
jungti į Bažnyčios gyvenimą Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir šir-
dies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Ka-
techumenato 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 savai-
tę. Kreiptis galite į Vilmą tel. 8 688 29558. 
  
► 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: ,,Šventoji Klara Asyžietė“ - 6 €. 
,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos 
ir  Meilės posakiai“. 
 

► SURINKTA AUKŲ  PER ŠV.MIŠIAS 
08.29 - 18:00 – 99,50 €. 
08.30 - 8:00 - 432,80 €. 
   10:30 - 700,80 €. 
   12:30 -  360,60 €. 
Viso:  1593, 40 €. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

 

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

  7 P – 1 Kor 5, 1-8; Ps 149, 1-6a. 9b; Lk 6, 6-11 

  8 A – ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ). Mch 5, 1–4; Ps 12, 6; Rom 8, 28–30;  

      Mt 1, 1–16. 18–23 

  9 T – 1 Kor 7, 25-31; Ps 44, 11-12. 14-17; Lk 6, 20-26 

10 K – 1 Kor 8, 1b-7. 11-13; Ps 138, 1-3. 13-14ab. 23-24; Lk 6, 27-38 

11 P – 1 Kor 9, 16-19. 22b-27; Ps 83, 3-6. 12; Lk 6, 39-42 

12 Š – 1 Kor 10, 14-22a; Ps 115, 12-13. 17-18; Lk 6, 43-49 

13 S – XXIV EILINIS SEKMADIENIS. Sir 27, 30-28, 7; Ps 102, 1-4. 9-12;  
  Rom 14, 7-9; Mt 18, 21-35 

 

 

 
 

 
  
 

KELYJE 
  
 Jau šį sekmadienį per 10.30 val. šv. Mišias, 
bus oficialiai pristatytas naujas Kretingos Vieš-
paties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos 
klebonas – brolis pranciškonas Juozapas Marija 
Žukauskas.  
 Brolis Juozapas Marija gimė Šiauliuose, An-
tano ir Genovaitės šeimoje. Lankė mokyklą ir 
nuo pat mažens su tėvais labai daug keliavo, nes 
mano mama buvo aktyvi etnografė. Susitikdavo 
su įdomiais žmonėmis, lankė bažnyčias. Išvaži-

nėjo praktiškai visą Lietuvą ir dar aplink, kiek buvo įmanoma. Turi jaunesnį brolį, 
kuris tarnauja karininku Lietuvos kariniame laivyne, jis yra laivo vadas ir turi gražią 
šeimą. Baigęs mokyklą  pasirinko studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Teo-
logijos ir filosofijos fakultete. Per pažintį su Viliumi Orvidu ir skautų stovyklas, ku-
riuose dalyvaudavo pranciškonai, buvo susipažinęs su broliais, ir atrodė, kad jam su 
jais pakeliui. Taip ir prasidėjo jo pranciškoniškas kelias. 

 Pizoje metus atliko postulantatą (kandidatavimo laikotarpį), o tada noviciato 
(naujokų ugdymo) metus La Vernos vienuolyne. Grįžo į Lietuvą pabaigti teologijos 
bakalauro studijų, po kurių, išsiuntė pagelbėti broliams į Kennebunkportą (JAV), o 
vėliau į Torontą. Praėjus vos metams davė amžinuosius įžadus, po poros dienų buvo 
įšventintas į diakonus, o dar po dviejų dienų gavo kunigystės šventimus. Tai įvyko 
prieš 20 metų, rugsėjo 17 dieną, per šv. Pranciškaus stigmų gavimo šventę.  

Po šventimų  dirbo Toronte, Hamiltone, Kretingos vienuolyno gvardijonu, provinci-
jos sekretoriumi Vilniuje, Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionu, Kaune sene-
lių slaugos namuose ir Kauno kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu bei dvasios 
tėvu. Taip pat Kaune  dirbo nuolatinių diakonų ruošimo centre. Iš Kauno atvykęs į 
Klaipėdą turėjo galimybę tarnauti onkologinių ligonių centre, susipažinti su autizmo 
spektrą turinčių vaikų pastoracija.  

Netikėtai iš Klaipėdos buvo pašauktas tarnystei po penkiolikos metų pas mus į Kre-
tingą, kurioje pilna pažįstamų ir brangių veidų.  

,,Mane žavi paprastumas ir nebijojimas leisti veikti Šventajai Dvasiai. Nebijant, kad 
galbūt nepavyks, galbūt atrodys ne taip gražiai kaip galvojome, galbūt viskas bus 
daug paprasčiau... Gal ir nebus viskas suskaičiuota minučių tikslumu ir pamatuota 
milimetras iki milimetro, bet bus gyva“ br. Juozapas Marija 



 IŠ PRANAŠO EZECHIELIO KNYGOS (33, 7-9) 
    

   Štai ką sako Viešpats: 
   „Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, 
tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu: ‚Reikės  tau mirti‘, ir 
jeigu tu nekalbėsi, įspėdamas kaltą pamesti savąjį kelią, tuomet  tas kaltasis numirs 
dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už jo kraują. Bet jeigu tu 
būsi įspėjęs nedorėlį, kad grįžtų iš savojo kelio, ir jis nesugrįžtų iš savojo kelio, tuo-
met jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu išgelbėtum savo gyvybę“. 
 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (94, 1-2. 6-7. 8-9; P. 8) 
 

P. O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: 
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. 
 

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį. 
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mus tvirtovė. 
Su padėka jo akivaizdon eikim, 
jam giesmes džiugesio pinkim. – P. 
 

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą, 
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė. 
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis, 
jo rankų globojamos avys. – P. 
 

O, kad išgirstumėt šiandien ką jis jums byloja: 
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės, 
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną, 
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,  
nors stebuklus mano matė!“ – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (13, 8-10) 
 

   Broliai! 
   Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas 
vykdo įstatymą. Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk“ ir kiti, gali 
būti sutraukti į tą vieną posakį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Meilė nedaro 
nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. 
 

ALELIUJA. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones  
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – ALELIUJA. 

 
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (18, 15-20) 

 

   Jėzus pasakė savo mokiniams: 
   „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, 
tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad 
visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, 
pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis 
ir muitininkas.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį!  Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį!  

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atri-
šite žemėje, bus atrišta ir danguje.  
   Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio daly-
ko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan ma-
nęs, ten ir aš esu jų tarpe“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeštadienio ryto  šv. Mišių 
vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai jun-
kimės ir budėkime maldoje. 
 

►MALDOS INTENCIJOS  RUGSĖJO MĖNESĮ: 
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad žmonės atsakingai rūpintųsi kūri-

nija, kad gamtos turtai būtų ne grobstomi, bet teisingai ir pagarbiai pasidalija-
mi. 

 Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas stiprintų Jo sveikatą, ganant jam 
pavestą kaimenę. 

 Už mūsų kleboną Juozapą Mariją, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuoly-
no brolius. Kad būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų tikra-
sis Jėzaus Kristaus atspindys. 

 
► REGISTRACIJA  VAIKŲ (9-11 m.) PIRMĄJAI  KOMUNIJAI 
  Nuo rugsėjo 10 d. kviečiame registruotis vaikų (9–11 m.) pasirengimui Pirmajai 
Komunijai, kuris vyks 2020 m. spalio – 2021 m. gegužės mėn. Pasirengimo metu 
vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. Grupę ir 
laiką pasirinksite registruodamiesi; (atostogų metu užsiėmimai nevyks). Tėvams 
taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą. 
  Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės spalio spalio mėn. Pirma-
jame susitikime būtinai dalyvauja ir tėvai - gausite visą reikalingą informaciją. 
  Prašome 50 eurų aukos už reikalingą literatūrą ir kurso organizavimą (25 € pra-
šytume susimokėti registruojantis, likusius 25 € galite paaukoti po Naujųjų 
metų).  Jei iš vienos šeimos Komunijai ruošis ne vienas vaikas – prašome 40 eurų 
aukos už vaiką (25 € prašytume susimokėti registruojantis, likusius 15 € galite 
paaukoti po Naujųjų metų). Jei šeima turi finansinių sunkumų, kreipkitės į kleboną 
br. Juozapą Mariją – mokestis te nesudaro kliūties dalyvauti. 
Registracijos anketą rasite: www.kretingospranciskonai.lt 
 
 

 


