
 XXX 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  
 

26 P – Ef 4, 32 – 5, 8; Ps 1, 1-4. 6; Lk 13, 10-17  
27 A – Ef 5, 21-33; Ps 128, 1–2. 3. 4–5; Lk 13, 18-21 
28 T – Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. Ef 2, 19-22;  
       Ps 18, 2-5; Lk 6, 12-19 
29 K – Ef 6, 10-20; Ps 143, 1-2. 9-10; Lk 13, 31-35 
30 P – Fil 1, 1-11; Ps 110, 1-6; Lk 14, 1-6 
31 Š – Fil 1, 18b-26; Ps 42, 2. 3. 5bcd.   ; Lk 14, 1. 7-11 
  1 S – VISI ŠVENTIEJI. Apr 7, 2-4. 9-14; 1 Ps 23, 1-6; Jn 3, 1-3; 
  Mt 5, 1-12 
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PARAMA BAŽNYČIOS LANGAMS 

Mieli parapijiečiai, bus keičiami bažnyčios langai, tad 

kviečiame jus prisidėti pagal galimybę savo aukomis ir 

maldomis. Aukas galite atnešti į parapijos raštinę.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, tuoj prasidės šildymo sezonas. Kas 

galite, maloniai prašome aukoti ar padėti surasti rėmėjų. 

Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į baž-

nyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame 

už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas. 

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

madienio visas šv. Mišias  - 1003,27 €. Rinkliava 

atiduota Telšių vyskupijai  - misijoms. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Iš 22, 20–26: Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį,  
      užkiltų ant jūsų mano rūstybė  
Ps 18 P.: Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!  
1 Tes 1, 5c–10: Jūs atsivertėte nuo stabų,  
   trokšdami tarnauti Dievui ir laukti jo Sūnaus  
 
 

ALELIUJA. – Jei kas mane myli, laikysis mano žo-
džio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės;  

mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. – ALELIUJA. 
 

 
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (22, 34-40) 

    

   Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti 
sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įs-
tatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 
„Mokytojau, koks įsakymas yra     didžiausias 
Įstatyme?“ 
   Jėzus jam atsakė: „ ‚Mylėk Viešpatį, savo Die-
vą, visa širdimi, visa siela ir visu protu‘. Tai di-
džiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – pana-
šus į jį: ‚Mylėk savo artimą kaip save patį‘. Šitais 
dviem Įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pra-
našai“. 
 

Meilė Dievui ir meilė žmogui nėra tarpusavyje 

atskiriamos ir nepriklausomos, bet susikryžiuoja 
ir sudaro vadinamąją vertikalią ir horizontalią 

kryžiaus formą. Jeigu savęs paklausiame, kaip 
konkrečiai išpildyti šį meilės įstatymą, tai Evan-

gelija neabejodama atsako: reikia pradėti nuo 
meilės artimui. Lukas mums pateikia Jėzaus pa-
sakojimą apie gerąjį samarietį (Lk 10, 29-37). 

Matas užrašo Jėzaus ištartus žodžius, kurie  → 

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 

____________________ 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_128,1-2.3.4-5
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_42,2.3.5
mailto:br.juozapas@gmail.com


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 

Žurnalus ,,Artuma“ - 3,00 €. ir ,,Tapati“ - 4,00 €.  su-

venyrinių žvakių; knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji 

Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žingsniais“, 

,,Šventojo Antano gyvenimas“, ,,Šventojo Antano  ste-

buklų knyga“.  

Jau turime ir 2021 metų kalendorių. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puiki dovana vaikams  

ir visai šeimai!!! 

Tai ,,TRIJŲ KARALIŲ KELIO-

NĖ"- stalo žaidimas + lipdukai 

+ Kalėdų istorija, kurį sukūrė 

mūsų klebonas br. Juozapas Ma-

rijai, o piešė ir spalvino parapi-

jietės Gaivilė ir Liuda. Įsigyti 

galite bažnyčios raštinėje!  
 

 

 

  

 

 

,,Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit!“ 

  

galėtų net tapti priežastimi įsteigti dar vieną Baž-

nyčios sakramentą, vadinamąjį vargšo sakramentą 
(Mt 25, 31-46). Jonas pirmajame savo laiške taip 
pat mums primena: „Kas nemyli savo brolio, kurį 

mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ (1 Jn 4, 
20). Tad, atrodytų, kad šiuo metu, mes neturime 

kitos galimybės išreikšti meilę Dievui, o tik bend-
raudami su kitu žmogumi. Tačiau nuoširdi ir dėme-

singa malda turbūt taip pat yra dar viena galimybė 
mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela 
ir visu protu, o savo artimą - kaip save patį.  
kun. Ramūnas Mizgiris OFM Iš Bernardinai lt. archyvo 

 

 

 
 

BENDRUOMENĖS  SBKELBIMAI 
 

 

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 žibintu-

vėlį).   

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 prie raštinės rasite lapelius, į 

kuriuos galite surašyti mirusius ir kartu su auka, 

įmesti į tam skirtą dėžutę. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

VISUOTINIAI ATLAIDAI MIRUSIESIEMS 

Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) galima laimėti visuo-

tinius atlaidus mirusiesiems. Sąlygos norint pelnyti 

atlaidus: pamaldžiai aplankyti bažnyčią, atlikti išpa-

žintį ir priimti šv. Komuniją, sukalbėti Tėve mūsų ir 

Tikėjimo išpažinimą. Taip pat Vėlinių aštuondienio 

metu (lapkričio 1-8 d.) pamaldžiai aplankyti kapi-

nes ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SAUGOKIME SAVE IR KITUS 
Lietuvoje pastarosiomis dienomis kasdien auga 
naujų nustatomų COVID-19 atvejų skaičius. 
Visuomenės sveikatos specialistai ir mes raginame 
žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo 
prevencijos priemonių – rankų higienos t.y., įėjus į 
bažnyčią dezinfekuoti rankas, dėvėti asmens apaugos 
priemones kaukę, pirštines, laikytis fizinės distanci-
jos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kita. Išlikime 
supratingi ir sveiki. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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.      
 

 
 


