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

29 P - Iz 2, 1–5 arba Iz 4, 2–6 • Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5. 6–7.  
  8–9 • † Mt 8, 5–11  
30 A - Šv. Andriejus, apaštalas. Rom 10, 9–18 • Ps 19, 2–3. 4
  –5 • † Mt 4, 18–22  
  1 T - Iz 25, 6–10a • Ps 23, 1–3a. 3b–4. 5. 6 • † Mt 15, 29–37  
  2 K - Iz 26, 1–6 • Ps 118, 1. 8–9. 19–21. 25–27a •  
  † Mt 7, 21. 24–27  
  3 P -  Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas. Iz 29, 17–24 •  
  Ps 27, 1. 4. 13–14 • † Mt 9, 27–31  
  4 Š - Iz 30, 19–21. 23–26 • Ps 147, 1–2. 3–4. 5–6 •  
  † Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8  
  5   II ADVENTO SEKMADIENIS   Bar 5, 1–9 • Ps 126, 1– 
  2ab. 2cd–3. 4–5. 6 • Fil 1, 4–6. 8–11 • † Lk 3, 1–6 
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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 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Jer 33, 14–16: Aš padarysiu, kad Dovydas išleistų 
teisybės atžalą 
Ps 25, 4bc–5ab. 8–9. 10.14. P.: Mano širdis į tave, 
Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti. 
1 Tes 3, 12 – 4, 2: Viešpats tesutvirtina jūsų širdis, 
kai vėl ateis Kristus 
† Lk 21, 25–28. 34–36: Jūsų išvadavimas arti 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 16-18 d., po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčio-
je Advento rekolekcijos su broliu Gediminu Numgau-
džiu OFM. Kviečiame pagal galimybę dalyvauti. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ADVENTO SUSITAIKYMO PAMALDOS 
Gruodžio 18 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje 
vyks Advento Susitaikymo pamaldos. 
Kviečiame visus susitikti su Viešpačiu per Atgailos 
(Susitaikinimo) sakramentą, kad Kalėdos tikrai taptų 
džiaugsminga švente! 

Kiekvieną Advento sekmadienį įžiebiama žvakė  
Adventiniame vainike. Laukimo metas. Vilties ilgesys. Žalu-
mos amžinumas. Tikėjimo branda. Meilės glėbys. Žmogišku-
mo tikrovė. Dievo atėjimas… Tegul žvakės spindesys apšvie-
čia ir kiekvieno mūsų kasdienybės buitį, širdies pasaulį kely-

je link palaimintos Kalėdų Nakties… 

 Pranašų žvakė – Iz 9, 1: „Tauta, gyvenusi tamsoje, 
išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje už-
tekėjo šviesybė“. 
 

Vainikas su keturiomis žvakėmis – tai Advento simbo-
lis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žibu-
riais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Adventas – 
trumpiausių metų dienų ir ilgiausių naktų metas, todėl 
ir mes dabar pasiilgstame šviesos, mokomės ją bran-
ginti ir dėkoti už ją pasaulio Kūrėjui. Melskime dan-
gaus Tėvą, kad Jis palaimintų Advento vainiką ir mūsų 
pastangas parengti savo širdis Jo Sūnaus atėjimui. 
 

(Uždegus pirmąją žvakę) 

Dieve, mūsų Tėve! Tu pamilai šią žemę ir jos gyvento-
jus, todėl atsiuntei savo Sūnų, kuris tapo mūsų Broliu 
ir, gelbėdamas mus, atidavė savo gyvybę ant kryžiaus. 
Tačiau Tu, Tėve, prikėlei Jį iš mirties ir išaukštinai, 
kad mes visuomet galėtume su pasitikėjimu ir viltimi 
žvelgti į Tave. Tavo Sūnus Jėzus yra gyvas čia, mūsų 
bendruomenėje, ir Tu nuolat kvieti mus Jį atpažinti ir 
pamilti. Šiandien mes pradedame švęsti Adventą – 
džiaugsmingo laukimo, budėjimo, atsinaujinimo die-
nas. Ši uždegta žvakė tegul liudija mūsų troškimą pri-
imti Jėzų į savo širdis ir drauge su Juo Tave garbinti, 
Tau dėkoti, visų žmonių Tėve. Tu per amžius esi didis 
savo gailestingumu ir meile. Amen. 
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„Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vieni kitiems ir visiems!“ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

 Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų 
bei pašventintų tradicinių  bei kalėdinių žvakių.  

 Taip pat 2022 m.  kalendorių su Telšių vyskupijos koply-
čiomis. 

 Jau galite įsigyti palaimintų kalėdaičių jūsų Kūčių vaka-
rienės stalui... 

 Keliauk per ADVENTĄ džiugiai uždegdamas vis naują 
žvakę, versk puslapį, atlik užduotėles ir pasitik užgims-
tantį KŪDIKĖLĮ JĖZŲ... Šis Advento kalendorius vai-
kams sudarytas knygelės-kelionės principu, kur kiekvie-
ną dieną galima rasti šv. Rašto ištrauką ir kvietimą atlikti 
gerą darbelį. Taip pat spalvinant  ir keliaujant su smagio-
mis užduotimis  kiekvieną dieną prisimenama Advento 
laukimo prasmė ir tradicijos. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2021 
„Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ 

Artėjant šv. Kalėdoms mažesnieji broliai jau šeštą kartą 
skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vai-
kai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų 
kolektyvai kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 15 d. 
užregistruoti jas į konkursą. 
Daugiau informacijos apie konkursą ir visos naujie-
nos:  www.prakartele.lt arba FB puslapyje @prakarteliukonkursas. 
Konkurso taisyklės: 

1. Prakartėlę užregistruoti reikia www.prakartele.lt nuo lapkričio 
26 iki gruodžio 15 dienos (imtinai). 
2. Rekomenduojama, kad Prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šei-
ma – ir tėveliai, ir vaikai, ir išradingi seneliai. 
3. Prakartėlė turi būti trimatė, t. y. turėti ilgį, plotį ir aukštį, tačiau 
pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 cm*42 cm). 
Prakartėlę galima gaminti iš bet kokių žmonėms ir aplinkai nepa-
vojingų bei negendančių medžiagų – molio, popieriaus, šiaudų, 
audinių, medienos, plastilino, modelino ir pan. 
4. Prakartėlėje esamų personažų skaičius nėra ribojamas, tačiau 
figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją ir nenutolti 
nuo esmės. Privalomieji Prakartėlės elementai: tvartelis (grota), 
kūdikėlis Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildo-
mi elementai: piemenėliai, jautis, asilas, avys. 
5.  Prakartėlės kūrimui galima semtis iš Evangelijos pagal Luką 
(Lk 2, 1-21) bei Pranciškoniškųjų šaltinių: Tomo Celaniečio 
„Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, (139-143 psl.) 
Prakartėlę reikia užregistruoti iki š.m. gruodžio 15 d. (imtinai). 
Prakartėlė registruojama užpildant anketą www.prakartele.lt ir 
joje prikabinant dvi kokybiškas horizontalias prakartėlės nuotrau-
kas iš skirtingų rakursų (kurių raiška būtų ne mažesnė kaip 1024 
× 768 pikselių) ir nurodant prašomą informaciją: atsakingojo as-
mens vardą, pavardę, miestą, kontaktinius duomenis ir kokiai 
kategorijai priskiriama prakartėlė. Internetu užregistruotą prakar-
tėlę reikia atnešti į artimiausią konkurse dalyvaujančią parapiją ar 
bendruomenę: Nugalėtojo paskelbimas 
Nuo gruodžio 16 d. iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus 
eksponuojamos www.prakartele.lt ir parapijose ar bendruomenė-
se, kur jos bus atiduotos, o nuo gruodžio 26 dienos vyks rinkimai 
ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės iš kiekvieno miesto 
– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Marijampolės 
ir Toronto. Prakartėlės laureatės keliaus į tolimesnį etapą, kur nuo 
gruodžio 30 dienos (per Šventosios Šeimos šventę) bus atidaryta 
gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki 
sausio 9 dienos, Trijų Karalių iškilmės. Specialiai sudaryta komi-
sija paskelbs konkurso nugalėtoją bei kitas nominacijas laimėju-
sias prakartėles sausio 9 dieną. 
Nugalėtojo paskelbimas: 
Nugalėtoją išrinks ir paskelbs speciali konkurso komisija kartu 
sumuojant Facebook balsavimo rezultatus. 
 

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapi-
ją (Vilniaus g. 2). Koordinatorė – Vilma Tamašauskienė (+370 
688 29558). 

 
 

 

P.  Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo  
gerumą, suteik išganingą pagalbą.– P. Aleliuja. 

 

Evangelija (Lk 21, 25–28. 34–36) 
 

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
 „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje 
tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros 
šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, 
kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus suk-
rėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį 
debesyje su didžia galybe ir garbe. 
  Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite 
galvas, nes jūsų išvadavimas arti. 
   Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gar-
džių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena 
neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus že-
mės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, 
kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip 
reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“. 

PAKELKITE GALVAS! Adventas – vilties metas 

Adventas – vilties metas. Tai laikas pažvelgti į gyvenimą 
dvasios akimis, kad išvystume tai, kas paslėpta nuo mūsų 
žmogiškųjų akių. Sykiu tai metas nukreipti žvilgsnį į nauja-
gimį ir išvysti Jame Gelbėtoją, pažadėjusį šlovingai sugrįž-
ti. Drauge tai laikas matyti save kaip jau atpirktą tautą, nors 
dar tik laukiame pilnatviško išgelbėjimo danguje. Kaip mo-
tinai tenka kantriai ištverti gimdymo skausmus laukiant 
užgimstančio vaikelio, taip ir mes turime kantriai laukti 
džiaugsmingai vildamiesi ir būdami tikri, kad mūsų išvada-
vimas čia pat (plg. Lk 21, 28). 
TIESK VIEŠPAČIUI KELIĄ! Maldos pažadas per Adventą 

Tik keli žmonės buvo pasirengę sutikti atėjusį tarp mūsų Vieš-
patį. Bet tie, kurie pasirengė, galėjo laisvomis širdimis priimti 
Mesiją. Šį Adventą ir mes turime progą prisidėti prie jų. Tad 
renkimės sutikti Viešpatį kasdien atrasdami laiko maldai. Su-
teikime Jėzui progą užpilti visus mūsų gyvenimo slėnius ir 
nuversti visus slegiančius kalnus! 
ATGAILAUK IR TIKĖK! Teperkeičia Dievas tavo širdį 

Būk atviras ir nuoširdus su Viešpačiu. Melsk Šventąją Dvasią 
parodyti, dėl ko tau reikia atgailauti. Ji galbūt tau primins: 
įžeidžius žodžius, kurių jau nebegali atsiimti, pyktį, pavydą, 
savanaudiškumą ar varžymąsi su kitais. Nesileisk nuodėmių 
sulaikomas nuo Dievo artumos. Neleisk joms užtemdyti tavo 
pasitikėjimo Dievo meile ar priversti pamiršti, kad Jėzus atėjo 
pas mus per Kalėdas mūsų išgelbėti, o ne pasmerkti. Jonas 
Krikštytojas mums sakė, kad Jėzus atėjo sudeginti neužgesi-
nama ugnimi nuodėmės pelų mūsų gyvenime (plg. Lk 3, 17). 
Ta ugnis yra Jo meilės ugnis. Tai atleidžianti meilė. Tai gy-
danti meilė. Tai apvalanti meilė, kad mes galėtume būti su-
rinkti į savo Tėvo rankas. 
PALAIMINTI, KURIE TIKITE Marija mums rodo tikėjimo kelią 

Dėl savo tikėjimo Marija niekada neprarado ryšio su dangiš-
kuoju Tėvu. Ji niekada neprarado pasitikėjimo Jėzumi. Nieka-
da neprarado atvirumo Šventajai Dvasiai. Dėl ištvermingo 
tikėjimo Marija niekuomet, net pačiais sunkiausiais laikais, 
neprarado visa apimančios ramybės. Sekdami Marijos pavyz-
džiu ir jos užtariami ir mes galime išmokti tvirtai laikytis sa-
vojo tikėjimo, kad ir kas nutiktų. Įsiklausę išgirsime Dievą, 
kasdien mums sakantį: „Palaiminti esate tie, kurie tikite mano 
pažadais! 
JUOZAPAS, ŠVENTOJI ŠEIMA IR MESAr tu esi šiame paveiksle? 

Šį Adventą įdėmiai įsižiūrėk į Šventąją Šeimą. Ji nėra tik trys 
asmenys – Juozapas, Marija ir Jėzus. Šventoji Šeima yra visos 
Bažnyčios, pasiųstos į pasaulį, miniatiūra. Mąstydami apie 
Šventąją Šeimą įsivaizduokime minią, besirenkančią aplink 
mažučius Nazareto namus – Jėzaus, Marijos ir Juozapo na-
mus. Toje minioje ir tu, ir aš, ir kiekvienas, kuris yra įsitrau-
kęs į gyvenimo ir meilės bendrystę Kristaus kūne.“/iš ,,Žodis  tarp 

mūsų“/ 

 
 

 


