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.

KELYJE
KRISTUS KARALIUS

2020 M.
LAPKRIČIO 22 D.
NR. 1136

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

madienio visas šv. Mišias - 782,60€.
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
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

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

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:

Ez 34, 11–12. 15–17: Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas
Ps 23, 1–2a. 2b–3. 5. 6.
P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
1 Kor 15, 20–26. 28: Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, kad
Dievas būtų viskas visame kame

ALELIUJA. – Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!
– ALELIUJA.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (25, 31-46)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su
juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo
akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis
pastatys dešinėje, ožius - kairėje.
Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano
Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo
jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs
mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane'. Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie,
kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome,
trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave
keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme?
Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?'

,, Kristaus Karalystė yra švelnumas ir gailestingumas. Laimingi tarnai, kurie jame randa prieglobstį!“

Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek
kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'.
Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin
nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta
velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas
- neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'.
Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį,
ar kalinį ir tau nepatarnavome?'
Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek
kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė
man nepadarėte'.
Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį
gyvenimą“.
DIEVO KARALYSTĖS SLĖPINYS
Kristaus Karaliaus iškilmė liturgijoje pradėta minėti neseniai: ją įsteigė popiežius Pijus XI 1925 metais, reaguodamas į ateistinius ir totalitarinius režimus, kurie neigė Dievo ir Bažnyčios teises. Aplinka, kurioje atsirado ši šventė,
buvo, pavyzdžiui, Meksikos revoliucija, kai daugelis krikščionių pasitiko mirtį su paskutiniu atodūsiu: Viva Cristo
Rey!(isp. Tegyvuoja Kristus Karalius!). Kita vertus, šios
šventės turinys ir jos pagrindinė mintis yra labai seni, galima sakyti, atsiradę kartu su krikščionybe. Žodžiai „Kristus
karaliauja“ turi savo atitikmenį tikėjimo išpažinime:
„Jėzus yra Viešpats“, tai svarbiausi apaštalų skelbimo
žodžiai. Evangelijose galima matyti, kaip šis titulas progresavo nuo „Izraelio karaliaus“ iki visatos Valdovo, kosmoso ir istorijos Viešpaties, tai yra stipriai pranokstant
pačios žydų tautos laukimo lūkesčius. Nuo pat gimimo paskelbimo vienatinis Dievo Sūnus, gimęs iš Mergelės Marijos, buvo vadinamas Karaliumi, lauktuoju Mesiju, t. y.
Dovydo sosto palikuoniu, kurio viešpatavimui, pagal pranašų ištaras, nebus galo. Kristaus karališkumas liko paslėptas iki jo trisdešimties metų, praleistų niekuo neišsiskiriančiu gyvenimu Nazarete. Po to, viešosios veiklos metu,
Jėzus įsteigė naują Karalystę, kuri yra „ne iš šio pasaulio“ (Jn18,36), ir pagaliau visiškai ją sukūrė savo mirtimi
bei prisikėlimu. Prisikėlęs ir apsireiškęs apaštalams, jis
tarė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt28,18). Ši valdžia kyla iš meilės, kurią Dievas apreiškė savo Sūnaus aukoje. Kryžius yra sostas, nuo kurio
pasirodė Meilės didingasis karališkumas: aukodamasis už
pasaulio atpirkimą, kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos ir sutaikintų jį su Dievu, Jėzus nugalėjo „šio pasaulio
kunigaikščio“ (Jn12,31) viešpatavimą ir galutinai įkūrė
Dievo Karalystę. Ji pilnatviškai pasirodys laikų pabaigoje:
„Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus
priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis“ (1Kor15, 25–26). Tada Sūnus atiduos Karalystę Tėvui
ir pagaliau Dievas bus „viskas visame kame“ (1Kor15,28).
Kelias norint pasiekti šį tikslą yra ilgas. Jo neįmanoma
sutrumpinti. Iš tiesų reikia, jog kiekvienas žmogus laisvai
priimtų Dievo meilės tiesą. Dievas yra Meilė ir Tiesa, o
meilė, kaip ir tiesa, niekada neverčia savęs priimti. Dievas

beldžiasi į širdies bei proto duris ir ten, kur gali įžengti,
atneša ramybę bei džiaugsmą: „Štai aš stoviu prie durų
ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš
pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr3,20). Dievo Karalystė yra dovana, pasiūlyta
visų laikų žmonėms, kad kiekvienas, kuris tiki į įsikūnijusį
Žodį, „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn3,16). Toks yra Dievo viešpatavimo būdas, jo
išganymo planas, kuris, bibline prasme, yra slėpinys, t. y.
paveikslas, pamažu atsiveriantis istorijoje... Iš leidinio
„Bažnyčios žinios“

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalus ,,Artuma“ lapkričio-gruodžio mėn.- 3,00 €.
ir ,,Tapati“- 4,00 €. Knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji
Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žingsniais“,
,,Šventojo Antano gyvenimas“, ,,Šventojo Antano stebuklų knyga“.
 Jau turime ir 2021 metų kalendorių.
 ADVENTO KELIONĖ. Keliauk per ADVENTĄ džiugiai uždegdamas vis naują žvakę, ver sk
puslapį, atlik užduotėles ir pasitik užgimstantį KŪDIKĖLĮ JĖZŲ...
 ,,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!!!
 KALĖDAIČIAI
Jau siūlome įsigyti kalėdaičių kūčių vakarienei. Pasiimkite sau, nuneškite tiems, kurie negali ateiti. Aukos už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 16 val. br . Paulius kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Kretingos
bažnyčioje, meldžiant Dievo gailestingumo Lietuvai ir
visam pasauliui. O penktadieniais nuo 9 val. ryto iki
šeštadienio ryto šv. Mišių (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime maldoje.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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 narius. Maldoje melskime, kad jų turimos Dievo malonės
augtų, stiprėtų ir skatintų daryti gerus darbus tautai ir
miestui. Kiekvienas žmogaus širdyje kilęs gėrio troškimas 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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL

