
 I ADVENTO 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  
 

23 P— Apr 14, 1–3. 4b–5; Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6. ; Lk 21, 1–4 

24 A — Šv. Andriejus Zung-Lacas, kunigas, kankinys, ir jo 
draugai, kankiniai.  Apr 14, 14-20; Ps 95, 10-13; Lk 21, 5-11 

25 T — Apr 15, 1-4; Ps 97, 1-3. 7-9; Lk 21, 12-19  

26 K — Apr 18, 1-2. 21-23. 19, 1-3. 9; Ps 99, 2-5; Lk 21, 20-28  

27P — Apr 20, 1-4. 11 - 21, 2; Ps 83, 3-6. 8; Lk 21, 29-33  

28 Š — Apr 22, 1-7; Ps 94, 1-7; Lk 21, 34-36  

29 S —  I ADVENTO SEKMADIENIS. Iz 63, 16-17. 19;  
   Ps 79, 2-3. 15-16. 18-19; 64,3-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37 

KELYJE 
2020 M.  

LAPKRIČIO 29 D.  
NR. 1137 

 

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, bus įrengtas suolų šildymas. 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  - 625,14 €.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 2b–7: O, kad perplėštum dangų ir 

žemėn nužengtum! 

Ps 80, 2ac. 3b. 15–16. 18–19. P.: O Dieve, pastatyk mus 

ant kojų! Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti bū-

sim! 

1 Kor 1, 3–9: Mes laukiame, kada apsireikš mūsų Vieš-

pats Jėzus Kristus 
 

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ (13,33-37) 
 
   Jėzus pasakė savo mokiniams: 
   “Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas lai-
kas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, pali-
ko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam pas-
kyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 
   Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimi-
ninkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, kad, 
netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant. 
   Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!” 
 

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 

Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM 

Mob.tel.: 8 682 67299 

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 
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PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalą ,,Tapati“- 4,00 €. Knygų: ,,Šventąjį Raš-

tą“ ,,Šventoji Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žings-

niais“, ,,Šventojo Antano gyvenimas“, ,,Šventojo An-

tano  stebuklų knyga“.  Taip pat pašventintų žvakių. 

 Jau turime ir 2021 metų kalendorių. 

 ,,TRIJŲ KARALIŲ KELIONĖ"- stalo žaidimas + 

lipdukai + Kalėdų istorija. Puiki dovana vaikams ir 

visai šeimai!!!  

 KALĖDAIČIAI 

Jau siūlome įsigyti kalėdaičių kūčių vakarienei. Pa-

siimkite sau, nuneškite tiems, kurie negali ateiti. Au-

kos už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Penktadieniais nuo 9 val. ryto iki šeštadienio ryto  šv. 
Mišių (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir 
budėkime maldoje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MALDOS VALANDA prie Švenčiausiojo Sakramen-

to už tvirtą Dievo Bažnyčią! 
"... nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti." Jono 15:5 

Kiekvieną penktadienį po vakaro šv. Mišių (nuo 19-20 

val.), kviečiame į maldos valandą už parapijos širdį, kle-

boną br. Juozapą Mariją. 
Parapija – Šeimų šeima, iš kurios išplaukia Taika ir Ra-

mybė į mūsų širdis ir šeimas. 
Daug meldžiamės už savo asmenines šeimas, bet ar mel-

džiame už vyresnybėje esančius, Dievo Namus. Ragina-

me, pradėkime pirmiausia nuo Šeimų šeimos – Dievo 

namų Bažnyčios, kad našta būtų, ne vienai širdutei, bet 

Jėzaus valdžioje ir galybėje. Jei iš visos širdies nesirūpi-

name Dievo Bažnyčia, ko galime tikėtis savo šeimose, 

valdžioje..., kaip Dievas visumoje gali mums padėti? 
Ateikime ir būkime maldoje, jog būtume tvirta Dievo 

parapija, Dievo garbei! 
Kviečiame maldoje nešti buvusius, esamą ir būsimus kle-

bonus. Kad Jėzaus gailestinga širdis nepaliautų karta iš 

kartos mūsų stiprinti ir vesti arčiau Savo Širdies. 
„...eik ir atstatyk mano Bažnyčią,...“ Jėzus.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MALDOJE UŽ VYRESNYBĖJE ESANČIUS!  
"Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus 

žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume 

tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą." 1 

Tim 2,1 - 2 Kviečiame palaikyti maldoje LR prezidentą, 

seimo narius bei Kretingos miesto merą ir tarybos na-

rius. Maldoje melskime, kad jų turimos Dievo malonės 

augtų, stiprėtų ir skatintų daryti gerus darbus tautai ir 

miestui. Kiekvienas žmogaus širdyje kilęs gėrio troški-

mas tautai ir žmonėms yra iš Dievo. Te padeda jiems 

Dievas! "Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris 

trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą." 1 

Tim2,3-4  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ.M.MARIJOS VALANDOS - RAROTOS 

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bažnyčioje  

giedamos  Švč. M. Marijos  valandos. Kviečiame jung-

tis į bendrą maldą! 

,, Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!“  

Romos Katalikų Bažnyčia pirmuoju Advento sekmadieniu 

pradeda naujuosius liturginius metus. Lotyniškas žodis ad-

ventus reiškia atėjimą. Paprastai sakoma, kad Dievo 

„atėjimas“ susikoncentruoja į du pagrindinius Kristaus 

atėjimus: jo įsikūnijimą mūsų eros pradžioje ir jo šlovingą 

sugrįžimą istorijos pabaigoje. Tačiau tarp šių dviejų 

„regimų“ atėjimų, galima išskirti ir trečiąjį atėjimą, kurį 

šv. Bernardas († 1153) vadina „tarpiniu“, nes apjungia 

pirmąjį ir antrąjį atėjimą, bei „neregimu“, nes įvyksta besi-

meldžiančio žmogaus sieloje. Tarp Kristaus prisikėlimo ir 

jo antrojo atėjimo yra tarpinio laiko problema. Jei Dievo 

Sūnus kažkada ateis, ką reiškia laikas, kurį gyvenam? Ko-

kia yra teisinga laikysena šiame laike? Jėzus mums pataria 

budėti: „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų 

Viešpats“. Kodėl budėti? Gyvenimas pasaulyje neišvengia-

mai susiduria su įvairiais pavojais. Yra nemaža rizika, kad 

širdis apsunks ir praras dvasinį jautrumą, nebesugebės ma-

tyti supančios tikrovės. Jeigu nebekreipiame dėmesio į dva-

sinį gyvenimą, tai pasaulis, kuriame gyvename, nėra tikras. 

Gyvenimo rūpesčiai pamažu užgriozdina žmogaus širdį to-

kiais susidomėjimais, kad domėjimasis Dievo valia papras-

čiausiai išnyksta. Kad taip neįvyktų, reikalinga budėti, o 

pagrindinė budėjimo laikysena yra malda. Žvelgdami ketu-

rių Evangelijų visumą, mes galime pastebėti, kad budėti 

reiškia tikėti, tai yra prisiminti Jėzų, kuris mus mato, girdi 

ir svarbiausiai myli. Danų filosofas Soren Kierkegaard († 

1855) sako: „Jeigu tu pamatai, kad daiktai ir įvykiai per 

daug tau kelia nerimo, jeigu tu pastebi, kad gyvenimo rū-

pesčiai tave bando parblokšti, jeigu gundymai tave apsupa, 

o tu nori visą tai nugalėti, tai prisimink Viešpatį Jėzų. Su-

telk protą ir širdį į jį, ir būsi išlaisvintas“. Maldoje mes pri-

siliečiame prie tikrojo gyvenimo, pažvelgiame į Dievo pa-

saulį, geriau pradedame susigaudyti kas yra tikra, o kas 

tėra tik gyvenimo imitacija. Ir pagaliau, svarbu yra pabrėž-

ti, kad negali netikėtai ir nepasiruošus pasirodyti Viešpats 

tiems, kurie meldžiasi, nes maldoje mes trokštame su juo 

susitikti, žvelgti į jį, būti tik su juo. Maldos žmogus nebijo 

mirties ar pasaulio pabaigos, bet ramiai, atlikdamas kas-

dieninius darbus, laukia tos dienos. Br. Ramunas Mizgiris  

Nuo gruodžio 1 dienos šeštadienio ryto  
šv. Mišių laikas bus 10:00 val., o pirmadieniais  

šv. Mišios bus tik 8:00 val. ryte. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ADVENTO REKOLEKCIJOS  
Gruodžio 21-23 d. mūsų bažnyčioje vyks Adven-
to rekolekcijos ir Susitaikinimo pamaldos. Tiksles-
nę informacija dar paskelbsime. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

šv. Mišių laikas per šv. Kalėdų šventes:  
gruodžio 24 d. - 8:00 ir 21:00 val.;  
gruodžio 25 d. - 8:00; 10:30 ir 12:30 val. 
gruodžio 26 d. - 10:00; 12:30; 18:00 val.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA  

SEKMADIENIAIS 10:30 VAL 


