
 XXIX 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  
 

19 P – Ef 2, 1-10; Ps 99, 2-5; Lk 12, 13-21 

20 A – Ef 2, 12-22; Ps 84, 9ab-14; Lk 12, 35-38 

21 T – Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-6; Lk 12, 39-48 

22 K – Ef 3, 14-21; Ps 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Lk 12, 49-53 

23 P – Ef 4, 1-6; Ps 23, 1-6; Lk 12, 54-59 

24 Š – Ef 4, 7-16; Ps 121, 1-5; Lk 13, 1-9 

25 S – XXX EILINIS SEKMADIENIS. Iš 22, 20-26;  

       Ps 17, 2-4. 47. 51ab; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 

KELYJE 
2020 M.  

SPALIO 18 D.  
NR. 1131 

ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR  
VĖLINIŲ DIENOMIS 

Lapkričio 1 d. - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po va-

karinių 18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija į se-

nąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ar žibintuvėlį).   

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 lapelius, 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  - 1257,26 €. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Iš pranašo Izaijo knygos (45, 1. 4-6) 
Atliepiamoji psalmė (95, 1. 3-5. 7-10ac) 
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalo-
nikiečiams (1, 1-5b) 

 
ALELIUJA. – Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje.  
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. – ALELIUJA. 

 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (22, 15-21) 
 

   Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti 
kalboje. 
   Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo 
šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad 
esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam 
nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, 
kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar 
ne?“ 
   Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spen-
džiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man 
mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 
   Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
   Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
   Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas cieso-
riaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. 
 

Ar kada nors laikei ran-
kose tokią purviną mone-
tą, kad vargiai galėjai 
pasakyti, koks tai pini-
gas? Galbūt tai pajuodęs 

centas? Jis toks nudilęs ir 
purvinas, kad kai kurie 
pardavėjai suabejotų, ar 
pinigas tikras. O ar žino-

jai, kad su šlakeliu acto ir kruopele druskos gali 
purviną centą taip nušveisti, jog jis spindėtų kaip 
naujas? Nuvalytą blizgančią monetą tikrai visi pri-
imtų, nė nesuabejoję jos tikrumu. O ką darai, kai 
tavo sieloje įrėžtas Dievo atvaizdas pasidengia pur-
vo luobu? Kuo jį nušveiti, kad galėtum naujai sus-
pindėti? Aišku, Sutaikinimo sakramentu! Dievas ir 
pro purvo sluoksnį geba įžvelgti, kas mes išties esa-
me. Jis žino, kas esame, ir myli mus. Bet Jis mums 

suteikė Sutaikinimo sakramentą, kad mus atnaujintų ir 
mes sušvistume tikruoju Jo mums norėtuoju grožiu ir 
naujumu. Kad visi galėtų atpažinti, kas mes iš tiesų 
esame! Kad visi atpažintų, jog esame Dievo vaikai! 
Centas ne tik smagiai žiba. Jis dalyvauja ekonomiko-
je. Nors centas tėra smulki moneta, bet jo vaidmuo 

pinigų apyvartoje – svarbus.  (tęsinys → ) 

TARNAUJANTYS BROLIAI: 

Parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM 

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

Parapijos vik. Rolandas 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 Andrius 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 mo-

terys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas 

vietas Bažnyčios institucijose. 

 Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas stip-

rintų Jo sveikatą, ganant jam pavestą kaimenę. 

 Už mūsų kleboną Juozapą Mariją, nuodėmklausius 

ir visus Kretingos vienuolyno brolius. Kad būtų išti-

kimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų 

tikrasis Jėzaus Kristaus atspindys. 

 Būkime maldoje už mūsų parapijoje vykstančias 

veiklas! Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinamuo-

sius vaikus, jų tėvelius. Alfą, katechumenato kurso 

dalyvius ir visus šiuose veiklose pasitarnaujančius 

parapijiečius. Dieve, atverk savo vaikams akis, re-

gėti Tavo Kelią... Plėsk, Tau tarnaujančiųjų širdis, 

dalinti Tavo Meilę (Užtarimo maldoje dalyvaujan-

tys žmonės turi būti po išpažinties, malonės stovy-

je.) "... nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nu-

veikti." Jono 15:5  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate pris-

lėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28).  

Spalio 29 d., ketvirtadienį, 19 val. Kretingos Vieš-

paties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyks 

maldos ir šlovinimo vakaras kartu su Kretingos Pran-

ciškoniškojo jaunimo tarnyba ir bendruomene „Naujoji 

Sandora“. Šlovinimo vakaro dalyvių prašome laikytis 

visų SAM rekomendacijų. 

Jau netrukus – lapkričio 6, 20 ir gruodžio 4 dienomis 

– maldos ir šlovinimo tarnystės ciklas vyks maldagy-

vai.lt ir YouTube kanale Geroji Naujiena iš Kretingos. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeš-

tadienio ryto  šv. Mišių vyksta Švenčiausiojo Sakra-

mento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai jun-

kimės ir budėkime maldoje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 Lietuvą. 

Kalėdaičių kūčių vakarienei pasiimkite kiek jums rei-

kia, nuneškite tiems, kurie negali ateiti pasiimti. Aukos 

už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui. Palai-

minto Jums laiko ir sveikatos! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 

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

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

„Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Šventojo Antano gyve-

nimas“, ,,Šventojo Antano  stebuklų knyga“. 
 
  

 

,,Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio!“ 

  

Tam tikra prasme tinka ir kalbant apie mus. Visi esame 
sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, tačiau mums 
skirta daugiau, nei tik žėrėti dangišku spindesiu. Galbūt 
jautiesi menkas kaip vienacentė moneta, bet niekada 
savęs nenuvertink. Gyvenime svarbios netgi smulkme-
nos, jos dalyvauja keičiantis mintimis, užmezgant san-
tykius, išreiškiant jausmus. Tad kad ir koks ,,smulkus“ 
esi, tavo vaidmuo svarbus. Tu gali būti gyvas liudiji-
mas, kaip džiaugsmingai gyventi Jėzaus valdžioje. Taip, 
reikia, kad būtum kartkartėmis apvalomas, bet tuo vis-
kas nesibaigia, Dabar, kai esi nušveistas, eiki ir žėrėk 
tavo sielą pripildžiusia Šviesa. Skleisk Ją visiems. 
( ,,Žodis tarp mūsų“ 2020 m.) 

 

 

BENDRUOMENĖS  SBKELBIMAI 
 

Naujoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Fratelli 

tutti“ „Fratelli tutti“, – šiais žodžiais popiežius Pran-
ciškus pradėjo spalio 3-ąją, Pranciškaus šventės išva-
karėse, Asyžiuje prie šv. Pranciškaus kapo pasirašytą 
savo encikliką. Popiežius prisipažino, kad įkvėpimo 
šiai enciklikai, panašiai kaip ankstesniajai „Laudato 
si’“, sėmėsi iš šv. Pranciškaus Asyžiečio. Oficialus 
naujojo popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento 
pavadinimas Fratelli tutti italų kalba reiškia ne tik 
brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir seseris. 
Brolybė ir socialinė draugystė – tai popiežiaus siūlo-
mi būdai kurti geresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį, 
įsipareigojant visiems – žmonėms ir institucijoms. 
„Laiko ženklai aiškiai rodo, kad žmonių brolybė ir 
rūpinimasis kūrinija yra vienintelis kelias siekiant 
visapusiškos pažangos ir taikos, kaip jau skelbė šven-
tieji popiežiai Jonas XXIII, Paulius VI ir Jonas Pau-
lius II“, – sakė Pranciškus. „Atviros brolystės esmė – 
gebėjimas atpažinti, įvertinti ir mylėti kiekvieną as-
menį, nepriklausomai nuo skiriančio atstumo, neprik-
lausomai nuo pasaulio vietos, kurioje gimė ar kurioje 
gyvena“, – pirmomis eilutėmis aiškina popiežius. 
„Labai noriu, kad šiuo metu, kuris mums duotas gy-
venti, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą atgai-
vintume brolystės siekį visame pasaulyje ir tarp 
visų“, – rašo Pranciškus. „Niekas negali atsiliepti į 
gyvenimo iššūkius būdamas atsiskyręs nuo kitų. 
Mums reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų ir 
mums padėtų. Reikia bendruomenės, kurioje vieni 
kitus remdami žvelgtume į priekį. Kaip svarbu svajoti 
kartu! Būdami vieni rizikuojame patikėti miražais, 
matyti tai, ko iš tiesų nėra. Turime svajoti kaip viena 
žmonija, kaip keliautojai, turintys tokį patį žmogaus 
kūną, kaip tos pačios žemės vaikai, kiekvienas su sa-
vo tikėjimo ir įsitikinimų turtingumu, kiekvienas su 
savo balsu, tačiau visi kaip broliai ir seserys“. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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.             
 
  


