♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intenc.:
melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys
žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, prasidėjo šildymo sezonas. Tad kas
galite, maloniai prašome prisidėti auka, kurią galite įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę.
Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Klaipėdos Žvejų kultūros rūmų
moterų kolektyvo ,,Dangė“ koncertas (vad.J udita Kiaulakytė), mūsų
bažnyčioje lapkričio 20 d. po vakaro šv.Mišių.

LITURGINIAI SKAITINIAI

15 P - 1 Mak 1, 10–15. 41–43. 54–57. 62–64 • Ps 119, 53. 61.
134. 150. 155. 158 • † Lk 18, 35–43
16 A - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6 • Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8 • Gal 4, 4–
7 • † Jn 19, 25–27
17 T - Šv. Elzbieta Vengr ė, vienuolė. 2 Mak 7, 1. 20–31 •
Ps 17, 1. 5–6. 8b. 15 • † Lk 19, 11–28
18 K - 1 Mak 2, 15–29 • Ps 50, 1–2. 5–6. 14–15 • † Lk 19, 41–44
19 P - 1 Mak 4, 36–37. 52–59 • 1 Kr 29, 10. 11ab. 11cd. 12 •
† Lk 19, 45–48
20 Š - Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis. 1 Mak 6, 1–13 •
Ps 9, 2–3. 4. 6. 16. 19 • † Lk 20, 27–40
21
XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS . Dan 7, 12–14 • Ps 93,
1ab. 1c–2. 5 • Apr 1, 5–8 • † Jn 18, 33b–37
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
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:
Dan 12, 1–3: Tavoji tauta tuo laiku bus išgelbėta
Ps 16, 5. 8. 9–10. 11. P.: Globok mane, Dieve: prie tavęs
aš glaudžiuosi.
Žyd 10, 11–14. 18: Vienintele atnaša jis amžiams padarė

P. Aleliuja. – Visą laiką budėkite ir melskitės, kad
sugebėtumėte kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus
akivaizdoje. – P. Aleliuja.
Evangelija (Mk 13, 24–32)
Jėzus aiškino savo mokiniams:
„Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo
dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.
Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus, ir
tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo
žemės pakraščių iki dangaus tolybių.
Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo šaka
suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate arti
esant vasarą. Taipogi, pamatę visa tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus visai arti, prie slenksčio.
Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta, ir visa
tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai
nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino,
nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“.
Mieli tikintieji, ką tik išgirdome ištrauką iš Morkaus Evangelijos, 13-ojo skyriaus, pavadinto „Apie Pasaulio pabaigą“. Ankstesniame skyrelyje Jėzus pranašavo apie Jeruzalės nuniokojimą.
Jis kalbėjo, jog „atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie
darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti“(Mk13, 22).
Tai įvyko 66-ais metais. Atsiradę netikri mesijai sukurstė žydus
sukilti prieš nekenčiamus pavergėjus. Tačiau Romos imperatorius pasiuntė didelę kariuomenę nubausti sukilėlių. Žydai priešinosi, bet atsilaikyti prieš galingą Romos kariuomenę buvo ne jų
jėgoms. Jeruzalės miestas su gražiąja šventykla buvo sugriautas,
daugybė žmonių išžudyta, kiti išvesti į vergiją. Štai kokia buvo
išrinktosios tautos padėtis, kai evangelistas Morkus rašė savo
Evangeliją. Jis matė, kaip pildosi Kristaus žodžiai: „Čia neliks
akmens ant akmens, viskas bus išgriauta“(Mk13, 2).
Šiandien, po pranašystės apie Jeruzalės sunaikinimą, išgirdome Kristaus ištarmę apie kitą įvykį: „Tomis dienomis, po ano
suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės
kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir
šlove”(Mk13, 24-26). Kitaip tariant Jėzus kalba apie Pasaulio
pabaigą.
Natūraliai kyla klausimas: „Ar mes, ar mūsų vaikai, apskritai
žmonija, ar sulauksime pasaulio pabaigos?“ - Niekas to nežino.
Mokslininkai tvirtina, kad saulė turi pakankamai energijos dar
milijonams metų. Taigi galime tikėtis, kad žemė maitins dar daugelį kartų. Deja, vis dažniau mus apima nerimas dėl ateities

„Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešinėj bus per amžius linksmybė! “

Nors didžiosios tautos nekariauja, tačiau žmonės žūsta nuo

.teroristų rankų, nuo gamtos stichijų. Mokslininkai kalba apie

gamtos atšilimą, kurio pasekmės neprognozuojamos, be to, atominio karo grėsmė nemažėja.
Mielieji, Jėzus aiškiai pasakė : „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“(Mk13, 31), todėl mąstant apie paskutinius
dalykus, kurie turi įvykti svarbu suprasti, kad baisios nelaimės,
gamtos kataklizmai vyksta kiekvienoje kartoje. Būtent, tie sukrėtimai yra tai kartai artėjančios Dievo karalystės ženklai. Jėzaus
paminėtas figmedis yra įspėjimas kiekvienam iš mūsų budėti ir
melstis, kad mūsų gyvenimas ir darbai nebūtų užklupti lyg vagies
– netikėtai. Kaip figmedis ir kiti augalai pranašauja pavasarį
arba rudenį, taip ir aplinka, kurioje gyvename, mums taip pat
primena apie laiko ženklus. Bet svarbiausia ne tai.
Dievą tikintis žmogus turi gyventi taip, kad būtų visada pasiruošęs stoti Dievo akivaizdon. Mes turime budėti, nes nežinome,
kada šis pasaulis bus perkeistas grįžtančio Kristaus šlovės. Niekada nepamirškime Jėzaus pasakytų žodžių: ,,Tos dienos ar tos
valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas“ (Mk 13,32). Amen.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
Bažnyčios galerijoje galite aplankyti Tado Darulio foto
parodą ,,Savanorio akimis į suaugusio neįgalaus žmogaus kasdienybę Dienos veiklos centre“.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų
bei pašventintų žvakių.
Taip pat jau turime 2022 m. kalendorių su Telšių vyskupijos koplyčiomis.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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/
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kviečiame tapti Telšių vyskupijos
Sinodinio kelio moderatoriais

Kviečiame jus įsitraukti į popiežiaus Pranciškaus
Bažnyčioje inicijuotą Sinodinį kelią. Gerbiamus klebonus
ir visus kunigus bei sielovados centrų darbuotojus
kviečiame ieškoti žmonių, kurie parapijose galėtų tapti
grupelių moderatoriais ir sinodinio kelio pagalbininkais.
Mokymuose taip pat kviečiame dalyvauti visus norinčius
kunigus.
Kas galėtų tapti moderatoriumi? Bet kur is
komunikabilus, nebijantis bendrauti asmuo.
Tikslas – kalbėjimasis, dialogas, diskutavimas apie
Bažnyčią ir kur link ji eina. Eiti drauge.
Metodika. Bus par engtos 7 temos ir visa metodinė
medžiaga. Ją rasime: https://sinodas.katalikai.lt.
Iššūkis. Siekti įtr aukti į bendr avimą ir diskusijas.
Mokymai. Lapkričio 27 d. 9.30 val. Telšių vyskupo V.
Borisevičiaus kunigų seminarijoje.
Būtų puiku, jeigu būsimieji moder ator iai iki mokymų
dienos perskaitytų parengiamąjį dokumentą (https://
sinodas.katalikai.lt/bdok/parengiamasis/).
Sinodinio kelio mokymai būsimiems moderatoriams
vyks lapkričio 27 d. Telšių vyskupo V. Bor isevičiaus
kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, Telšiai).
Programa:
9.30 Atvykimas
10.00 Vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Sinodinio kelio
pristatymas. / Sinodinio kelio Telšių vyskupijoje koordinatorius
kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Metodika ir susitikimų struktūra.
11.15 Kavos pertrauka.
11.30 Psichologo paskaita apie grupinio darbo metodiką I.
13.00 Pietūs.
13.30 Psichologo paskaita apie grupinio darbo metodiką II.
15.00 Pabaiga
Dalyvavimas nemokamas. Būtina iš anksto registruotis!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Keliauk per ADVENTĄ
džiugiai uždegdamas vis
naują žvakę, versk puslapį, atlik užduotėles ir pasitik užgimstantį
KŪDIKĖLĮ
JĖZŲ...
Šis Advento kalendorius
vaikams sudarytas knygelės-kelionės principu, kur
kiekvieną dieną galima
rasti šv. Rašto ištrauką ir
kvietimą atlikti gerą darbelį. Taip pat spalvinant ir keliaujant su smagiomis užduotimis kiekvieną dieną prisimenama Advento laukimo prasmė ir tradicijos.
Ji yra skirta pradinių klasių mokiniams, bet pernai pirko
mamos ir mažesniems ir "keliavo" kartu per užduotis.
Tikime, kad jūsų mažiesiems ši knygelė suteiks daug
džiaugsmo ir šviesos, kartu su tėveliais laukiant šv. Kalėdų.
... Įsigyti galite bažnyčios raštinėje.

Registracija vyks iki lapkričio 19 d. bažnyčios raštinėje.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MALDOS ŽYGIS KRETINGOJE
Miela Sese, mielas Broli, pasitikdami KRISTŲ KARALIŲ, kaip pasaulio Valdovą ir Viešpatį kviečiame į savaitės maldos/ atgailos žygį PER ir APLINK Kretingą!
Dėkosime Dievui už gautus Palaiminimus, Taiką, Ramybę
ir Gerovę! Dėkosime už Miesto įkūrėją ir Bažnyčios statytoją grafą Joną K. Chodkevičių, už Jurgį A. Pabrėžą, už
miesto kankinius ir šventuosius! Atsiprašysim Dievo už
nuodėmes ir nusikaltimus padarytus mūsų mieste bei pasaulyje! Melsimės už Kristaus Pergalę nugalint pandemijos Krizę ir Blogį Lietuvoje! Už medikus ir ligonius, už
Susitaikinimą ir Vienybę Tautoje!
Nuo pirmadienio t.y. lapkričio 15d. iki šeštadienio, kasdien 14:00-16:00val. pr adėsime maldos eiseną bažnyčioje, miesto gatvėmis apeidami vis naują kvartalą. Nuo
16:00-17:30 val. bažnyčioje vyks Ador acija su užtar imo ir vidinio išgydymo malda! Už Kristų! už Šeimą! už
Lietuvą! Br. Paulius Vaineikis OFM

