♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intenc.:
melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, tuoj prasidės šildymo sezonas. Mūsų
bažnyčios pastatas nemažas ir mėnesio šildymui reikia
apie 1000 eurų. Tad kas galite, maloniai prašome prisidėti auka ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti
į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų
bei pašventintų žvakių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
1 P - VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14 • Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6 • 1 Jn 3, 1–3 •
† Mt 5, 1–12a
2 A - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)
Išm 4, 7–15 arba 2 Mak 12, 43–46 • Ps 23, 1–3. 4. 5. 6 arba Ps 103,
8. 10. 13–14. 15–16. 17–18 • Rom 5, 5–11 arba Rom 6, 3–9 •
† Mt 25, 1–13 arba † Lk 12, 35–40
3 T - Rom 13, 8–10 • Ps 112, 1–2. 4–5. 9 • † Lk 14, 25–33
4 K - Rom 14, 7–12 • Ps 27, 1. 4. 13–14 • † Lk 15, 1–10
5 P - Rom 15, 14–21 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4 • † Lk 16, 1–8
6 Š - Rom 16, 3–9. 16. 22–27 • Ps 145, 2–3. 4–5. 10–11 •
† Lk 16, 9–15
7 XXXII EILINIS SEKMADIENIS 1 Kar 17, 10–16 • Ps 146, 7. 8–
9a. 9bc–10 • Žyd 9, 24–28 • † Mk 12, 38–44

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. Paulius Vaineikis OFM
Mob.tel.: 8 682 67299
Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM
Mob.tel.: 8 698 44769
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
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo
M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330,
Luminor bankas
Parapijos raštinės darbo laikas:
II-V- 9:00 - 13:00 ir 15:00 - 18:00
VI-VII - 9:00 - 14:00
Laikraštėlį galite skaityti apsilankę
parapijos interneto svetainėje.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė

KELYJE
XXXI EILINIS SEKMADIENIS

2021-10-31
NR.1167

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:

Įst 6, 2–6: Klausyk, Izraeli: mylėk Viešpatį visa širdimi
Ps 18, 2–3a. 3bc–4. 47. 51ab. P.: Mylėsiu tave, Viešpatie, mano
stiprybe!
Žyd 7, 23–28: Kadangi Jėzus išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę
† Mk 12, 28b–34: Du didieji įsakymai

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą:
Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą – esmingą jos gyvenimui ir misijai.
Ši svetainė tarnaus pradėti šį sinodinį – bendros patirties ir apmąstymo – kelią Lietuvoje.
Tad visą informaciją, dokumentus galite rasti puslapyje:

https://sinodas.katalikai.lt/
P. Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės; mes
pas jį ateisime ir apsigyvensime. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 12, 28–34)
Vienas iš Rašto aiškintojų priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“
Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis:
‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk savo Viešpatį Dievą visa
širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis’.
Antrasis: ‘Mylėk savo artimą, kaip save patį’. Nėra
įsakymo, didesnio už šiuodu“.
Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė:
„Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei:
'Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo; o mylėti jį
visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti
artimą, kaip save patį' svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.
Matydamas kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam
tarė: „Tu netoli nuo Dievo Karalystės!“ Ir niekas
daugiau nebedrįso jo klausinėti.

„Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe! Viešpatie, priebėga mano, tvirtove, vaduotojau mano! “.

.

Lietuvos vyskupų kreipimasis
Dėl sinodinio kelio pradžios

2021 m. spalio 15 d.

Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės,
Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje
kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“
kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis
Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35).
Kad tai įvyktų, reikia leistis į kelionę. Būtent tai turi
minty popiežius Pranciškus, kviesdamas visą Bažnyčią į
sinodinį kelią, kuriuo eisime įsiklausydami į Dievo žodį,
priimdami šiandienio pasaulio iššūkius ir ieškodami geriausio būdo, kaip atlikti tą misiją, kuriai Viešpats mus pašaukė.
Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama
drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia
galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).
Dalinėse Bažnyčiose pirmasis sinodo etapas prasideda
2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti
Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems
staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje (plg. PD, 2).
Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti
platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus
bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų
tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose
siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai
„dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo,
pasidalijimo ir atsivertimo.
Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus
kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios
atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų
gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas
įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip
mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.
Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes
mums svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas kyla tuomet, kai
žmonės vertinami: girdimas jų šauksmas, jiems padedama
įveikti sunkumus, vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenėje (plg.
Vademecum 4.1).
Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus
kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius
žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? (plg. PD, 26). Sinodinio proceso šerdis yra
klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą,
bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje (plg. V ademecum,
4.1). Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo!
Šventoji Dvasia tevadovauja sinodiniam keliui ir visus
teveda į tiesos pilnatvę!
Lietuvos vyskupai

Evangeliją komentuoja kun. Ernestas Maslianikas
Judėjų kultūros įtakoje, išplėstas Rašto aiškintojo klausimas skambėtų taip: „Kuris iš 613 įsakymų yra pirmasis iš
visų?“. Jėzaus pateiktas atsakymas tenkino klausimo autorių, nes jis ir pats būtų atsakęs lygiai taip pat. Juk meilė yra
geriausia tikėjimo išraiška. Meilė Dievui ir artimui, paruošia tinkamą priėjimą prie Įstatymo ir Pranašų.
Brandus tikėjimas Dievą stato į pirmą ir svarbiausią vietą
žmogaus gyvenime. Toks tikėjimas kuria tvirtus širdies,
sielos ir proto santykius su Juo. Tuo tarpu Dievo meilė
žmogui yra besąlyginė, nepakeičiama ir verta sekimo ja.
Taigi šiame įsakyme aprašoma meilė teigia: „myliu tave,
nes noriu mylėti“. Kitaip sakant – „myliu tave visa širdimi,
siela, protu ir visomis jėgomis“. Keturi daiktavardžiai,
kurie yra vartojami šiame įsakyme (širdis, siela, protas,
jėga/galia) nenurodo į įvairius žmogiškumo aspektus, bet
pabrėžia tai, kad žmogus Dievą turi mylėti visu savimi,
visa savo esybe.
Meilė Dievui prasideda nuo besąlyginio atsidavimo Jam,
nuo atidavimo Jam pirmenybės prieš visus ir prieš viską. O
Dievą mylinti širdis visada atsiduoda Jo valiai ir jai neprieštarauja. Žmogaus siela, kuri pasitiki Dievu linksta link
Jo ir išaukština Jį. Dievą mylintis protas dirba, nesnaudžia
ir netinginiauja. Jis bando suprasti, ieško atsakymų, ieško
tiesos. Meilė Dievui, pasireiškianti visomis žmogaus jėgomis/galiomis, parodo šios meilės didingumą. Dievas yra
tas asmuo, kurį žmogus gali ir turi mylėti „viskuo ir virš
visko“!
Tačiau to nepakanka: „mylėti artimą, kaip save patį“ – tai
taip pat yra žmogaus pareiga. Artimas, etimologiškai reiškia tą, kuris yra visai šalia, visai arti. Tuo tarpu mylėti save
patį tai nėra egoizmas. Tai yra pritarimas tam, jog aš esu
Dievo sukurtas ir apdovanotas. Mylėti „tik save“ ir mylėti „ir save“ tai akivaizdžiai skirtingi dalykai. Kai mes pajaučiam asmeninę vertę ir mylime save be jokio egoistinio
prieskonio, tai leidžia mums sukurti įvadinę sąlygą mylėti
ir kitą žmogų. Meilė savo artimui – tai jo vertės ir orumo
(iš žmogaus prigimties kylančios vertės) pripažinimas bei
dovanojimas jam to, ką patys esame gavę iš Dievo.
Taigi kiekvienas iš mūsų, jei tik suprantame šias tiesas,
joms pritariame ir jas praktikuojame – esame arti išganymo, o Dievo Karalystė jau yra mumyse. /Bernardinai.lt/

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR
VĖLINIŲ DIENOMIS
Lapkričio 1 d. - 8.00, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių
18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija į senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ar žibintuvėlį).
Lapkričio 2 d. šv. Mišios - 8.00 ir 18.00 val.
Lapkričio 1-8 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už jums
brangius mirusius bus aukojamos visus vakarus 18
val. Po šv. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje.
Bažnyčioje, prie raštinės rasite lapelius, į kuriuos
galite surašyti mirusiųjų vardus ir kartu su auka,
įmesti į tam skirtą dėžutę.

