
 XXVIII 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 Vilma Tamašauskienė 

 

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

12 P – Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 112, 1-7;  

    Lk 11, 29-32 

13 A – Gal 5, 1-6; Ps 118, 41. 43-45. 47-48; Lk 11, 37-41 

14 T – Gal 5, 18-25; Ps 1, 1-4. 6; Lk 11, 42-46 

15 K – Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios 

mokytoja. Ef 1, 1-10; Ps 97, 1-6; Lk 11, 47-54 

16 P – Ef 1, 11-14; Ps 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lk 12, 1-7 

17 Š – Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys.  

   Ef 1, 15-23; Ps 8, 2-3a.4-7; Lk 12, 8-12 

18 S – XXIX EILINIS SEKMADIENIS. Iz 45, 1. 4-6;  

   Ps 95, 1. 3-5. 7-10; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 

 

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 
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SPALIO 11 D.  
NR. 1130 

 ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ 
DIENOMIS 
Lapkričio 1 d. - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po 
vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija į 
senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ar ži-
bintuvėlį).   
Lapkričio 2 d. šv. Mišios - 8.00, 12.30 ir 18.00 val.  
Lapkričio 1-8 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už 

jums brangius mirusius bus aukojamos visomis 

dienomis. Bažnyčioje ir prie raštinės rasite lape-

lius, į kuriuos galite surašyti mirusius ir kartu su 

auka, įmesti į tam skirtą dėžutę raštinėje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SURINKTA AUKŲ  per šeštadienio vakaro ir sekma-

dienio visas šv. Mišias  - 923,15 €. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Iš pranašo Izaijo knygos (25, 6-10a) 

Atliepiamoji psalmė (22, 1- 3. 4. 5. 6; P.: 6cd) 

Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams  

(4, 12-14. 19-20) 
 

ALELIUJA. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvas teapšviečia mūsų dvasios akis,  

kad pažintume, kokia yra viltis,  
į kurią mes esame pašaukti. – ALELIUJA. 

 
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (22, 1-14) 

 
   Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: 
   „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su ka-
raliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis iš-
siuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, 
bet tie nepanorėjo eiti. 
   Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: 
‚Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau po-
kylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir 
viskas surengta. Ateikite į vestuves!‘ Tačiau 
kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas 
lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę 
išniekino ir užmušė. 
   Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs ka-
riuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir pade-
gė jų miestą. 
   Galop jis tarė tarnams: ‚Vestuvės, tiesa, sureng-
tos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į 
kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves‘. 
Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik 
sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna 
sėdinčių už stalo. 
   Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten 
žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė 
jam: ‚Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių 
drabužio?‘ Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė 
tarnams: ‚Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeski-
te jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dan-
tų griežimas‘. 
   Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“. 
 

 

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


 

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. 

 Būkime maldoje už mūsų parapijoje vykstančias 

veiklas! Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinamuo-

sius vaikus, jų tėvelius. Alfą, katechumenato kur-

so dalyvius ir visus šiuose veiklose pasitarnaujan-

čius parapijiečius. Dieve, atverk savo vaikams 

akis, regėti Tavo Kelią... Plėsk, Tau tarnaujančių-

jų širdis, dalinti Tavo Meilę (Užtarimo maldoje 

dalyvaujantys žmonės turi būti po išpažinties, ma-

lonės stovyje.) "... nuo manęs atsiskyrę, jūs nega-

lite nieko nuveikti." Jono 15:5  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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“. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ATSINAUJINIMO DIENA „MEILĖS 
DŽIAUGSMAS. AMORIS LAETITIA”  
2020 m. spalio 18 d., sekmadienį, Vytauto Didžiojo 
universiteto Didžioji salė Daukanto g. 28, Kaunas. 
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys” Informa-
cija: info@gyviejiakmenys.lt, tel. 8 656 88 445  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Mirus provincijolo br. Algirdo Malakauskio mamai, 
liko 5 metų numylėtas ir prižiūrėtas siamo veislės 
katinas vardu Pumpurėlis. Gal būtų norinčių prig-
lausti, mylėti bei rūpintis toliau... Jei norite pamatyti 
nuotrauką, kreipkitės į kleboną Juozapą Mariją. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KALĖDAIČIAI 
Dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos ir neaiškumo 
kokia situacija bus gruodžio mėnesį, siūlome įsigyti 
kalėdaičių anksčiau. Nusiųskite savo artimiesiems ar 
draugams, kurie neatvyks Kalėdų šventėms į Lietu-
vą. Kalėdaičių kūčių vakarienei pasiimkite kiek 
jums reikia, nuneškite tiems, kurie negali ateiti pasi-
imti. Aukos už kalėdaičius skiriamos bažnyčios 
išlaikymui. Palaiminto Jums laiko ir sveikatos! 
  

Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius! 

BENDRUOMENĖS  SBKELBIMAI   

,,Daug pašauktų, bet maža išrinktųjų“ 

   Tėvai, saugodami vaikus ir norėdami jiems gero, 

juos perspėja. Panašiai daro ir Jėzus. Šiandienos 

Evangelijoje Jis mus įspėja, kad žmonės, atvykę 

prie dangaus vartų nevilkėdami slėpiningojo vestu-

vių drabužio (plg.Mt 22,11), bus išmesti laukan. 

   Kas gi tas vestuvių drabužis? Apreiškimo Jonui 

knygoje paaiškinama. Joje rašoma, kad atpirktieji 

vilki apsiaustus, išbalintus Avinėlio krauju 

(plg.Apr 7,14). Pakrikštytieji Kristuje  - tie, kurie 

pasinėrė į Evangelijos žinią apie Jėzaus mirtį ir pri-

sikėlimą, - patirs malonę susivienyti su Viešpačius 

Jo galutinėje šlovingoje puotoje. 

   Viena yra priimti šį vestuvių drabužį per Krikštą, 

o kita  - jį išsaugoti švarų ir nesuteptą per visą gy-

venimą, Dievas kasdien mus rengia vestuvių 

drabužiu  - žymi šventuoju Kristaus antspaudu. Tad 

leiskime Jam formuoti mūsų mintis ir veiksmus. 

   Mes esame gundomi atsiduoti pasaulio reika-

lams, išeikvoti šokant pagal pasaulio dūdelę. Pana-

šiai nutiko šiandienos palyginimo žmonėms. Ir ko-

kia didžiulė šventė mūsų laukia danguje. Štai kodėl 

Jėzus, kai švenčiame Mišias, mums leidžia paž-

velgti į tai, kas mūsų laukia. Mišiose, susirinkę 

kaip karališkųjų tuoktuvių svečiai, švenčiame Die-

vo žodį Šventajame Rašte ir priimame Jo kūną ir 

Kraują į savo širdis. Šis įstabus sambūris, praturtin-

tas Sutaikinimo malonės, suteikia mums visa, ko 

reikia, kad išlaikytume savo vestuvių drabužį švarų 

ir be dėmės, laukdami kvietimo į dangiškąją puotą. 

Jėzus mums sako: ,,Daug pašautų, bet maža išrink-

tų“ (Mt 22,14). Dievas tave kviečia šiandien. Pri-

imk Jo kvietimą! Paisyk Jo perspėjimo! Šlovingas 

gyvenimas laukia visų, kurie išsaugos vestuvių 

drabužį nesuteptą! (,,Žodis tarp mūsų“ 2020 m.) 

___________________________

Marija - nepranokstamas Kristaus  
kontempliacijos pavyzdys. 

Spalio mėnesį esame kviečiami kalbėti rožinį 
ir kartu su Marija 

kontempliuoti Kristų: 
kartu su ja prisiminti Kristų, 

per ją mokytis iš Kristaus, 
su ja panašėti į Kristų, 

su ja maldauti Kristaus, 
su ja skelbti Kristų. 


