
XXXIV  KRISTUS,  

VISATOS VALDOVAS 

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 
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M. Marijai parapija, 
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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 
2021-11-21 

NR.1170 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  

22 P - Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.  Dan 1, 1–6. 8–20 • Dan 3, 52-
  56 • † Lk 21, 1–4 
23 A - Dan 2, 31–45 • Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61 • † Lk 21, 5–11  
24 T - Šv. Andr iejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai 
           Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28 • Dan 3, 62- 67 •  
  † Lk 21, 12–19 
25 K - Dan 6, 11–28 • Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 •  
  † Lk 21, 20–28  
26 P -  Dan 7, 2–14 • Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 •  
  † Lk 21, 29–33  
27 Š - Dan 7, 15–27 • Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87 •  
  † Lk 21, 34–36  
28     I ADVENTO SEKMADIENIS   Jer 33, 14–16 • Ps 25, 4bc– 
  5ab. 8–9. 10.14 • 1 Tes 3, 12 – 4, 2 • † Lk 21, 25–28. 34–36 

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 

P. Aleliuja. –  Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties 
vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo  

karalystei! – P. Aleliuja. 
 

Evangelija (Jn 18, 33–37) 
 

 Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“ 
 Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie 
mane tau pasakė?“ 
 Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji 
kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ 
 Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. 
Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai 
juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi 
mano karalystė ne iš čia“. 
 Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi kara-
lius?“ 
 Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. 
Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau 
tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Dan 7, 12–14: Jo viešpatavimas – amžinas 
Ps 93, 1ab. 1c–2. 5. P.: Viešpats – Valdovas, apsisiau-
tęs didybe. 
Apr 1, 5–8: Žemės karalių valdovas... padarė iš mūsų 
karaliją bei kunigus Dievui 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, prasideda šildymo sezonas. Tad kas 

galite, maloniai prašome prisidėti auka, kurią galite į-

mesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. 

Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PRAŠOME PARAMOS ŠVENTORIUJE ESANČIŲ 

SUOLIUKŲ ATNAUJINIMUI 

Mieli parapijiečiai, šventoriuje esančių 15 vnt. suoliukų 

būklė jau prasta, susidėvėję ir nesaugūs jums prisėsti. Tad 

kviečiame kas galite paaukoti  dar šiam tikslui. Aukas gali-

te užnešti į parapijos raštinę. Dėkojame už Jūsų pastangas. 

Telaimina Jus Dievas.  

Kristau Karaliau – tarnaujančios meilės  

šaltini, kreipk, vesk mus kasdien kito link, to,  

kuriam reikalingas paguodos žodis, šypsena,  

apkabinimas, padrąsinimas, konkreti pagalba – 

tarnaujančios meilės veiksmas.  

Trokštam būti Tėvo palaiminti,  

bet be Tavęs esam tik žvangantis varis  

ir skambantys cimbolai.   

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_1,1-6.8-20
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,52.53.54.55.56
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,52.53.54.55.56
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,1-4
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_2,31-45
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,57.58.59.60.61
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,5-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_5,1-6.13-14.16-17.23-28
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,62.63.64.65.66.67
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,12-19
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_6,11-28
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,68.69.70.71.72.73.74
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,20-28
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_7,2-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,75.76.77.78.79.80.81
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,29-33
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_7,15-27
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_3,82.83.84.85.86.87
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,34-36
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jer_33,14-16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_25,4-5.8-9.10.14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_25,4-5.8-9.10.14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Tes_3,12-4,2
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_21,25-28.34-36
mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_7,12-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_93,1.1-2.5
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apr_1,5-8


„Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! “ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

Bažnyčios  galerijoje galite aplankyti  Tado Darulio foto 
parodą ,,Savanorio akimis į suaugusio neįgalaus žmo-
gaus 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. 

 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Keliauk per ADVENTĄ džiugiai uždegdamas vis naują 

žvakę, versk puslapį, atlik užduotėles ir pasitik užgimstantį  

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ... Šis Advento kalendorius vaikams su-

darytas knygelės-kelionės 

principu, kur kiekvieną die-

ną galima rasti šv. Rašto 

ištrauką ir kvietimą atlikti 

gerą darbelį. Taip pat spalvi-

nant  ir keliaujant su sma-

giomis užduotimis  kiekvie-

ną dieną prisimenama Ad-

vento 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.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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/ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
 
Parapijos  raštinėje jau 
galite įsigyti palaimintų 
kalėdaičių jūsų Kūčių 
vakarienės stalui... 
 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
2021 m. gruodžio 10 d., penktadienį, 18.00 val. Kretingos 
rajono kultūros centre Kauno valstybinio muzikinio teatro 
muzikinis spektaklis  „Iš širdies į širdį su prancūziškomis 
dainomis“iš ciklo „Susitikimai su klasika...“,                                                                                                                                                           labdaros-
paramos vakarui PALAIMINKI GERUMĄ... 
Auka nuo 10 Eur. Kvietimus galite pasiimti rajono Kultū-
ros centro kasoje darbo dienomis, išskyrus penktadienį, nuo 
16.00 iki 19.00 val. Kasos tel. (8 445) 51 104. 
Kviečiame dalintis gerumu! 

    .  
Mano karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18,36) 

Pilotas tikriausiai labai sumišo. Jis tiesiai šviesiai paklau-
sė Jėzaus:,,Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus neatsakė jam 
tiesiai, tiktai davė aiškiai suprasti, kad Jo Karalystė visai 
ne tokia, kokią Pilotas galėtų įsivaizduoti. Jis pasakė, kad 
Jo Karalystė ,,ne čia“ ir „ne iš šio pasaulio“. 
Tad kur yra Jėzaus Karalystė ir į ką panaši? Kristaus Ka-
raliaus iškilmės dieną tinka pasvarstyti apie Dievo Kara-
lystę ir palyginti ją su pasaulio karalyste. 
Pasaulio karalystė vertina galią, turtą, garbę ir malonumą. 
Šie dalykai patys savaime nėra blogi, bet žmonės lengvai 
iš jų padaro stabus. Kartais net ima apgaudinėti save, ma-
nydami, kad viso to nesivaiko, neva tai jiems nelabai rūpi. 
Bet kai jie tampa priežastimi, dėl kurios rytą keliamės iš 
lovos, jei didesnę dienos dalį svarstome apie juos, kyla 
grėsmė, kad jau per daug nugrimzdome į pasaulio kara-
lystę. 
O Dievo Karalystė vertina pasiaukojamą meilę, atlaidu-
mą, nusižeminimą ir tarnystę. Tokie dalykai nėra itin pat-
rauklūs, nes jie neateina mums už dyką. Tačiau verta mo-
kėti tą kainą, tik šiame gyvenime, kai apsčiai patiriame 
Jėzaus meilę bei gailestingumą, bet ir būsimajame, kai 
regėsime Jį akis į akį ir per amžius gyvensime džiugiame 
Jo artume. 
Kai šiandien Mišiose garbinsi karalių Karalių, pasvarstyk, 
ką labiausiai vertini ir dėl kokių pasiekimų labiausiai neri-
mauji. Pasižiūrėk, ar šie dalykai labiau dera su Dievo ar 
pasaulio karalyste. Dažnai būname gundomi apžergti abi 
karalystes vienu metu, deja, negalime tarnauti  ir Dievui, 
ir Mamonai. Privalome pasirinkti. Tad rinkimės tarnauti 
Jėzui, mūsų Karaliui ir Viešpačiui! /,,Žodis tarp mūsų“/ 

Žvelgiant į Kristų Karalių 
 

Jo karalystė nepavergiama, nes ne-
turi ribų. Jis nepaperkamas ir nesu-
vedžiojamas, nes jos negrindė rase, 
lytimi ar kuriuo nors socialiniu 
sluoksniu. 
Į Jo karūną niekas nesikėsina, nes ji 
– iš erškėčių. 
Jo kovos taktika absurdiška, nes 
būnant Jo pusėje reikia mylėti prie-

šus ir mirti, kad išgyventum. 
Jis vaikšto be asmens sargybinių, o Jo ginti puolusiam 

Petrui liepia daugiau nebekelti rankos. 
Jis toks turtingas, kad nebijo nieko prarasti, net savo 

gyvybės. 
Jis, neturėdamas kur galvos priglausti, kiekvienam 

sutiktajam žada vietą savo karalystėje. 
Jis savo valdinius vadina draugais ir plauna jiems ko-

jas. 
Jis įsakinėja tik tiems, kurie sutinka. 
Jis naikina pasaulio nuodėmę, apkabindamas nusidėjė-

lius ir atsiduodamas į jų rankas. 
Jis nenuspėjamas, nes visa kuria nauja. 
Net tai, kas atrodo netinkama, beviltiška, mūsų akimis 

negarbinga, Jis panaudoja savo darbui užbaigti. 
Pasitikėjimas Juo prasideda ten, kur iš pažiūros turėtų 

pasibaigti. Pažvelk į Kryžių... 
Jo silpnumas kelia pasipiktinimą, o tai, kad jis prisikė-

lė iš numirusių, atrodo kvailystė.  
Kodėl Jis, norėdamas visus patraukti prie savęs, pasi-

rinko tai, kuo sunkiausia patikėti?.. 
Jis žengia be prievartos, nusileidžia kaip rasa iš dan-

gaus, viltingai laukdamas: 
„Ar atpažins karalių manyje?..“   /Bernardinai.lt/ 


