Nuo gruodžio 1 dienos šeštadienio ryto
šv. Mišios 10:00 val., o pirmadieniais
bus tik 8:00 val. ryte.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BAŽNYČIOS ŠILDYMAS IR LANGAI
Mieli parapijiečiai, bus įrengtas suolų šildymas. Taip
pat bus keičiami bažnyčios langai. 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
III ADVENTO SEKMADIENIS

2020 M.
GRUODŽIO 13 D.
NR. 1139

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

madienio visas šv. Mišias - 723 €.
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
LITURGINIAI SKAITINIAI
14 P — Sk 24, 2-7. 15-17; Ps 24, 4-9; Mt 21, 23-27
15 A — Sof 3, 1-2. 9-13; Ps 33, 2-3. 6-7. 17-19. 23; Mt 21, 28-32
16 T — Iz 45, 5a.7-8.18.21b-25; Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14;
Lk 7, 19-23
17 K — Pr 49, 2. 8-12; Ps 71, 1-4. 7-8. 17; Mt 1, 1-17
18 P — Jer 23, 5-8; Ps 71, 1-2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24
19 Š — Ts 13, 2-7. 24-25a; Ps 70, 3-6. 16-17; Lk 1, 5-25
20 S — IV ADVENTO SEKMADIENIS. 2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16;
Ps 88, 2-5. 27. 29; Rom 16, 25-27; Lk 1, 26-38

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
skaitiniai:
Iz 61, 1–2a. 10–
11: Širdingai aš džiaugsiuosi Viešpačiu.
Lk 1, 46–48. 49–50. 53–
54. P.:
Mano siela džiūgauja
Dievu manuoju.
1 Tes 5, 16–24: Jūsų dvasia, siela ir kūnas tebūna
išsaugoti mūsų Viešpaties
atėjimui.
ALELIUJA. –
Dievo dvasia ant manęs.
Jisai mane pasiuntė
nešti džiugiosios
naujienos vargdieniams. – ALELIUJA.

Evangelija pagal Joną (Jn 1, 6–8. 19–28)
Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir
kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet
turėjo liudyti apie šviesą.
Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės
atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino:
„Aš nesu Mesijas!“
Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“
Jis atsakė: „Ne!“
„Tai gal tu pranašas?“
Jis atsakė: „Ne!“
Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume
duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai
apie save?“
Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:
'Taisykite Viešpačiui kelią!' kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.
Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo:
„Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas?“
Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu, o jūsų
tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs
ateis,– jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“.
Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas
krikštijo.

,, Mano

siela džiūgauja Dievu manuoju!“

„Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ Šiuo šiltu kvietimu džiaugtis pradedamas trečiasis advento sekmadienis, kuris lotyniškai vadinamas Gaudete – džiaukitės.
Šv. Jonas Krikštytojas šiandien mus kviečia pakeisti
savo gyvenimą. Jo pasiūlymai paprasti, kaip paprasti
visi evangeliniai patarimai, tačiau mums nepavyksta
visada jais sekti. Neišleiskime iš akių toliau einančių
Jono Krikštytojo žodžių: „Ateis už mane galingesnis.“ Štai čia džiugi žinia! Štai džiaugsmo šaltinis!
Ateina stipresnis. Už ką stipresnis? Stipresnis už
blogį. Ateina stipresnis, kuris mums padės nugalėti
silpnumą, mūsų nuodėmes, ydas.
Antrą savaitę Bažnyčia mums primena apie Joną
Krikštytoją. Jonas nebekrikštija prie Jordano. Jis išdrįso kritikuoti Erodą dėl santuokinės neištikimybės ir
buvo įkalintas. Tačiau net kalėjimas neišgąsdino
Viešpaties pranašo. Nors išoriškai įkalintas, jis liko
vidujai laisvas. Kalbantieji tiesą visuomet išlieka
laisvi savo dvasia. Kita vertus, tiesos sakymas neapsaugo nuo kančios. Dėl tiesos nukenčiame net ir nebūdami už grotų. Jonas Krikštytojas, laukdamas Mesijo, išsiunčia pas Jėzų mokinius, kurie jo klausia, ar
jis iš tikro yra tas, kuris turi išgelbėti Izraelį ir įvykdyti Dievo teisingumą. Jeigu taip, kodėl jis nepradėjo
veikti? Jėzaus atsakymas neatitinka žmogiškojo įsivaizdavimo apie Dievo veikimą. Mesijo karalystės
pradžia nėra nusidėjėlių teismas ir teisiųjų iš aukštinimas. (Tai ateis, tačiau ne dabar.) Karalystė prasideda gailestingumo darbais. Juos šimtmečiais tęs Jėzaus vardu įsteigta Bažnyčia. Jis ragina pasitikėti ir
kantriai laukti.
Šv. Jonas Krikštytojas kviečia keistis, tai yra išdrįsti
apsvarstyti savo gyvenimo trūkumus ir juos šalinti,
būti tyros širdies, kuri džiugi ir dėkinga, kurioje nėra
vietos nevilčiai, išdidumui ar priešiškumui. Tada atsiveria artimesnio gyvenimo su Dievu kelias, kuriam
niekas neprilygsta, nes jame daug tikro nepraeinančio vidinio džiaugsmo.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 21-23 d. mūsų bažnyčioje prieš šv. Mišias
nuo 17 val. vyks Advento rekolekcijos ir Susitaikinimo pamaldos.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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.

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalą ,,Tapati“- 4,00 €. Knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žingsniais“, ,,Šventojo Antano gyvenimas“, ,,Šventojo Antano 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. Pasiimkite sau, nuneškite tiems, kurie negali ateiti.
Aukos už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Dėmesio - šiais metais Švč. Sakramento adoracijos
nebus.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MALDOS VALANDA 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,
kleboną br. Juozapą Mariją.
Parapija – šeimų Šeima, iš kurios išplaukia Taika ir
Ramybė į mūsų širdis ir šeimas.
Daug meldžiamės už savo asmenines šeimas, bet ar
meldžiame už savo šeimų Šeimą, Dievo Namus. Raginame, pradėkime pirmiausia nuo šeimų Šeimos – Dievo Namų, kad našta būtų, ne vienai širdutei, bet Jėzaus
valdžioje ir galybėje. Jei iš visos širdies nesirūpiname
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
klebonus. 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 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

