
 XXVII EILINIS SEKMADIENIS                                             

__________________________ 
 

Viešpaties Apreiškimo  
Švč. M. Marijai parapija 

 
Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga 
tel. 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 
šeštadieniais ir sekmadieniais 9:00 - 14:00 
Pirmadieniais — nedirba. 
 

banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo  
M. Marijai parapija, 
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - 
LT904010041800022330, Luminor 
bankas. 
 

Laikraštėlį galite skaityti apsilankę  
parapijos interneto svetainėje. 
Laikraštėlį parengė  

 

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

  5 P – Gal 1, 6-12; Ps 110, 1-2. 7-10c; Lk 10, 25-37  

  6 A – Gal 1, 13-24; Ps 139, 1-3. 13-14ab, 14c-15;  

    Lk 10, 38-42  

  7 T – Rožinio Švč. Mergelė Marija. Gal 2, 1-2. 7-14;  

        Ps 116, 1-2; Lk 11, 1-4 

  8 K – Gal 3, 1-5; plg. Lk 1, 69-75; Lk 11, 5-13 

  9 P – Gal 3, 7-14; Ps 110, 1-6; Lk 11, 15-26 

10 Š – Gal 3, 22-29; Ps 104, 2-7; Lk 11, 27-28 

11 S – XXVIII EILINIS SEKMADIENIS. Iz 25, 6-10a;  

      Ps 22, 1-6; Fil 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-10. [11-14]  

Nuo spalio 1 dienos pasikeitė šv. Mišių laikas 
I –VI   8:00 ir 18:00 val. 

              VII  - 8:00; 10:30 ir 12:30 val. 
Nuo gruodžio 1 dienos keičiasi šeštadienio ryto  

šv. Mišių laikas 
VI - 10:00 ir 18:00 val.             

KELYJE 
2020 M.  

SPALIO 4 D.  
NR. 1129 

 MŪSŲ PARAPIJOS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 
2020 M. 07-09 MĖN.  

Įplaukos:  
1.  Likutis:  3538,68 €. 
2. Šv. Mišių rinkliavos: 21827,55 €. 
3. Aukos: 6227,65 €. Iš viso įplaukų: 28055,20 €. 
Išlaidos:  
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo bei patarnau-
tojų išlaikymas, pastatų išlaikymas, ryšio ir raštinės 
išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas): 26567,22 €  
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, katechetinė, karita-
tyvinė ir sielovadinė veikla): 9853,18 €.  
Iš viso išlaidų: 36420,40 €.  
Likutis laikotarpio pabaigai:  - 8365,20 €. 

SKAITINIAI: 

Iš pranašo Izaijo knygos (5, 1-7) 

Psalmė (79, 9 ir 12. 13-14. 15-16. 19-20; P.: Iz 5, 7a) 

Iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško filipiečiams (4, 6-9) 

 

ALELIUJA.  

– Aš jus išsirinkau, kad eitumėte,  

duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – sako Vieš-

pats. – ALELIUJA. 
 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (21, 33-43) 
 
   Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos 

seniūnams: 

   „Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, 

kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaus-

tuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir 

iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui, jis siuntė 

tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių 

dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną 

primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmeni-

mis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmųjų. 

Bet vynininkai ir sau šitais pasielgė kaip su anais. 

   Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manyda-

mas: ‚Jie drovėsis mano sūnaus‘. 

   Tačiau vynininkai,  išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 

‚Tai įpėdinis! Eime užmuškime jį ir turėsime pa-

likimą‘. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir už-

mušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas 

padarys su tais vynininkais?“ 

   Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir 

išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, 

atėjus metui, atiduos vaisių“. 

   Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta 

Raštuose: ‚Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo 

kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir 

nuostabu mūsų akyse‘. 

   Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų 

atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“. 
 

TARNAUJANTYS BROLIAI: 

Parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM 

Mob.tel.: 8 687 80989; El. p. br.juozapas@gmail.com  

Parapijos vik. Rolando Taučius OFM 

Mob.tel.: 8 682 40025 

Diakonas Bernardas Belickas OFM 

Mob.tel. 8 682 63945 

Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM 

Mob.tel.: 8 698 35096 

Vienuolyno gvardijonas Andriaus Dobrovolskas OFM 

Mob.tel.: 8 698 44769 

mailto:br.juozapas@gmail.com


SPALIS -  MISIJŲ MĖNUO 

Tema – „Štai aš – siųsk mane!“ 

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų 

mėnesiu. Pastarojo užduotis – imantis įvairių inicia-

tyvų priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą daly-

vauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. 

2019 m. Ypatingojo misijų mėnesio tema buvo 

„Pakrikštyti ir siunčiami“. Siekta raginti visus tikin-

čiuosius aktyviai dalyvauti visuotinėje Bažnyčios 

misijoje. 

Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ja 

pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis 

atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvienas tu-

rime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vyk-

dant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius 

Pranciškus mus kviečia ne leisti kitiems evangeli-

zuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame 

įsitikinę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savi-

monė kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir 

kiekviena bendruomenė turi misionierišką pašauki-

mą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa 

misionieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją bro-

liškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais. 

„Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuoti-

nės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekma-

dienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena 

yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo 

viršūnė“ (popiežius Jonas Paulius II, 1980 m.). 

(Daugiau informacijos: www.misijos.katalikai.lt) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA PAS MO-

TINOS TERESĖS SESERIS 

Spalio 7 dieną  nuo 8 val. ryto vyks Švč. Sakra-

mento adoracija seserų vienuolyno koplyčioje 

(Teresiečių g.3, Kretinga) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

MALDOS INTENCIJOS  SPALIO MĖNESĮ: 
 Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad per 

Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač 

moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakin-

gas vietas Bažnyčios institucijose. 

 Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas 

stiprintų Jo sveikatą, ganant jam pavestą kaimenę. 

 Už mūsų kleboną Juozapą Mariją, nuodėmklau-

sius ir visus Kretingos vienuolyno brolius. Kad 

būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyveni-

mas būtų tikrasis Jėzaus Kristaus atspindys. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 

Žurnalą ,,ARTUMA“ - 3,00 €. Suvenyrinių žvakių; 

Knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji Klara Asyžietė“; 

,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žingsniais“, 

,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir  Meilės posakiai“. 

 
  

Glaudžias prie tavęs  mano siela, tavo dešinė mane laiko! 

BENDRUOMENĖS  SBKELBIMAI  ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki 

šeštadienio ryto  šv. Mišių vyksta Švenčiausiojo 

Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vie-

ningai junkimės ir budėkime maldoje. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ROŽINIO KALBĖJIMO GRAFIKAS 
Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas 

vakarais –  17.30 val. , o sekmadieniais – po Su-

mos Mišių. Parapijos grupelės atsakingos už 

Rožinio meldimą: 

Pirmadieniais – Tikėjimo ir šviesos grupė  

Antradieniais – Motinos maldoje 

Trečiadieniais – Vyrų maldos grupė 

Ketvirtadieniais – Pasauliečių Pranciškonų Ordinas 

Penktadieniais – Gyvojo Rožinio grupės 

Šeštadieniais – Marijos Legionas 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

MALDOS IR ATGAILOS ŽYGIS  
2020 m. spalio 10 d. (šeštadienį) kr ikščioniškų 
šeimų. Renkamės 11 val. Karklėje (jūros krantas 
prie kapinių). Keliausime pėsčiomis iki Klaipėdos 
šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Maršruto 
ilgis 9 km. Planuojama trukmė apie 3 val. Už ne-
pilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako 
tėvai. Atvykimu – parvykimu pasirūpinate patys 
(tinkamos parkavimui vietos yra Karklėje ir prie 
Šv. Pranciškaus vienuolyno). 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS 

Kviečiame į Alfa kursą Kretingos parapijiečius, 

Sutvirtinamųjų bei Pirmosios Komunijos vaikų tė-

velius. Alfa vyks spalio 7 d. – gruodžio 9 

d., trečiadieniais, 19-21 val. Šv. Antano rūmų 

salėje (Vilniaus g. 6).  

Norinčius dalyvauti maloniai prašome registruotis 

parapijos raštinėje telefonais: 860387657 Vita, 

864632272 Martyna 

internete: https://kretingospranciskonai.lt/alfa-

kursas/ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

► Kviečiame į TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ kursą 
Paskaitų ciklas tėvams "Meilė vaikui, prasideda 

nuo meilės sau" ir online metodinė medžiaga pagal 

G.Chapman knygą "5 PAAUGLIŲ MEILĖS KAL-

BOS" susitikimai prasideda nuo spalio 6 d. 19 

val. Kretingos Pranciškonų vienuolyno refekto-

riaus salėje (I aukštas) įėjimas per bažnyčią. Kre-

tingoje Šv. Antano dienos centro bei tėvams, kurių 

vaikai ruošiasi Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sak-

ramentams. Daugiau informacijos ir registracija:  

https://kretingospranciskonai.lt/tevystes-kursas/ 

http://www.svantanodc.lt/seimoms/  

https://kretingospranciskonai.lt/tevystes-kursas/

