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 ir bus
įrengtas suolų šildymas. Kas galite, maloniai prašome
aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į
parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios 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 - 625,27 €.
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
LITURGINIAI SKAITINIAI
9 P - Laterano bazilikos Pašventinimas. Ez 47, 1–2. 8–9. 12 arba 1
Kor 3, 9b–11. 16–17 • Ps 46, 2–3. 5–6. 8–9 • † Jn 2, 13–22
10 A - Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. Tit 2,
1–8. 11–14 • Ps 37, 3–4. 18. 23. 27. 29 • † Lk 17, 7–10
11 T - Šv. Martynas Turietis, vyskupas. Tit 3, 1–7 • Ps 23, 1–3a.
3b–4. 5. 6 • † Lk 17, 11–19
12 K - Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys. Fm 7–20 • Ps 146, 7.
8–9a. 9bc–10 • † Lk 17, 20–25
13 P - 2 Jn 4–9 • Ps 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18 • † Lk 17, 26–37
14 Š - 3 Jn 5–8 • Ps 112, 1–2. 3–4. 5–6 • † Lk 18, 1–8
15 XXXIII EILINIS SEKMADIENIS Pat 31, 10–13. 19–20. 30–
31 • Ps 128, 1–2. 3. 4–5 • 1 Tes 5, 1–6 • † Mt 25, 14–30

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
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:

Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31: Ps 128, 1–2. 3. 4–5.
P.: Esat laimingi, kad bijotės Dievo.
1 Tes 5, 1–6:

ALELIUJA. Pasilikite manyje, tai ir aš jum yse
pasiliksiu, – sako Viešpats. – Kas pasilieka manyje,
tas duoda daug vaisių. ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ
(25.14-15.(16-18).19-20.(21-30))
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
„Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį,
pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam
vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo.
[Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs
ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris
gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.]
Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas
grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas,
kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus
penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’.
[Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’
Taipogi tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs
pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš
pelniau kitus du’. Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas
mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į
savo šeimininko džiaugsmą!’
Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą,
sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus
kietas: pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstei.
Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje.
Še, imkis, kas tavo’.
Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy!
Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur
nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į
apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite
tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų
griežimas’“.]

,, Mano mintys—ramybės, ne priespaudos mintys. Kai manęs šauksitės, aš jus išklausysiu, vėl jus surinksiu, tarp visų tautų išblaškytus!“

Šios dienos Evangelijoje skaitome apie tarnus, kuriems
šeimininkas, iškeliaudamas į svetimą šalį, pavedė savo
turtą. Norėdami šį palyginimą prisitaikyti sau, galime
galvoti ne tik apie turtą, bet ir kitas dovanas, kurias Dievas mums yra davęs. Dažnai mes galvojame, kad nesame
gavę ypatingų dovanų, nieko negalime padaryti, gavome
tik vieną „talentą“. Tačiau nėra taip svarbu, kiek tų
„talentų“ ar dovanų gavome, bet kaip mes jas naudojame. Tas tarnas, kuris gavo tik vieną talentą, jį užkasė,
bijodamas prarasti, visiškai jo nenaudojo. Jam būtų buvę geriau, jeigu jis jį naudodamas būtų ir praradęs. Dievas atsižvelgdamas į mūsų pastangas visiems duoda skirtingų dovanų, ne tik medžiaginių, bet ir dvasinių. Jis nori, kad mes tuos „talentus“ – dovanas naudotume ne tik
savo, bet ir kitų žmonių gerovei ir Jo karalystės kūrimui.
Esame atsakingi, nesvarbu ar esame gavę penkis talentus, ar tik vieną. Jis nenori, kad mes tas dovanas
„užkastume į žemę“. Negalvokime, kad mūsų dovanos
yra nereikšmingos. Dievas padrąsina mus rizikuoti, dalintis, padėti kitiems. Jis duos jėgų ir išminties, kaip tą
padaryti. Labai gaila, kad, nieko nedarydami, prarastume, ką esame gavę. Pamąstykime apie įvairius būdus,
kaip galėtume tuos talentus, Dievo duotas dovanas, naudoti. Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos ir mums
tikrai padės. Ar išgirsime Dievą sakant: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne?“ Iš Bernardinai.lt archyvo

Tuos, kurie dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi
labiau saugotis ir likti namie, kviečiame į Šv. Mišias
jungtis nuotoliniu būdu.
TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
II – IV nuo 16 val. bažnyčioje susitiksime su Jėzumi Švč. Sakramente.
O penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeštadienio ryto šv. Mišių (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime maldoje.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Keliauk per ADVENTĄ džiugiai
uždegdamas
vis
naują žvakę, versk
puslapį, atlik užduotėles ir pasitik
užgimstantį KŪDIKĖLĮ JĖZŲ... Įsigyti galite bažnyčios raštinėje.

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Žurnalus ,,Artuma“ - 3,00 €. ir ,,Tapati“ - 4,00 €. suvenyrinių žvakių; knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji
Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žingsniais“,
,,Šventojo Antano
gyvenimas“,
,,Šventojo Antano
stebuklų knyga“.
Jau turime ir 2021
metų kalendorių.
,,TRIJŲ KARALIŲ KELIONĖ"- stalo žaidimas + lipdukai +
Kalėdų istorija, kurį sukūrė mūsų
klebonas br. Juozapas Marijai, o
piešė ir spalvino parapijietės Gaivilė ir Liuda. Puiki dovana vaikams ir visai šeimai!!! Įsigyti galite bažnyčios raštinėje!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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 reikia, nuneškite tiems, kurie negali ateiti pasiimti. Aukos
už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui. Palaiminto Jums laiko ir sveikatos!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Lapkričio–gruodžio Artuma: gailestingumas ir teisingumas – santuoka neįmanoma?
Ar mūsų pasaulyje, išgyvenančiame ne tik pandeminę, bet ir žmogiškąją, ir Bažnyčios krizę, tebeįmanoma nesupriešinti teisingumo ir gailestingumo? Ar patys patyrėme
gailestingumą ir teisingumą savo gyvenime?
Ar padėjome tai patirti
kitiems? Kaip galime
būti gailestingi mus
skaudinusiems? Ar būdami gailestingi sykiu
esame ir teisingi? O gal
žodžiai gailestingumas,
teisingumas jau taip įgrisę, nes per daug jais
svaidėmės?..
Kaip jaučiasi ir gyvena mūsų kunigai, su kokiais sunkumais jie susiduria? Ar pasauliečiai jiems gailestingi, ar teisingi? Ar
mūsų bendruomenių oras nėra persmelktas susipriešinimo, sarkazmo ar net neapykantos? Ar gebame bendrauti, spręsti konfliktus ir gyventi tikra atjauta pirmiausia Bažnyčios viduje?..

