ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 16-18 d., po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje Advento rekolekcijos su broliu Gediminu Numgaudžiu 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!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių
koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo
žodį, kad liudytų jį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios
Dvasios jėga.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, prasidėjo šildymo sezonas. Mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome
prisidėti auka. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą,
įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę.
Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:

Bar 5, 1–9: Dievas parodys tavo spindėjimą
Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.
Fil 1, 4–6. 8–11: Būkite tyri ir be priekaišto Kristaus
dieną
† Lk 3, 1–6: Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą

LITURGINIAI SKAITINIAI
6 P - Iz 35, 1–10 • Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14 • † Lk 5, 17–26
7 A - Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Iz 40, 1–11 • Ps 96, 1–2. 3. 10ac. 11–12. 13 • † Mt 18, 12–14
8 T - ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Pr 3, 9–15. 20 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4 • Ef 1, 3–6. 11–12 •
† Lk 1, 26–38
9 K - Iz 41, 13–20 • Ps 145, 1. 9. 10–11. 12–13ab • † Mt 11, 11–15
10 P - Iz 48, 17–19 • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Mt 11, 16–19
11 Š - Sir 48, 1–4. 9–11 • Ps 80, 2ac. 3b. 15–16. 18–19 •
† Mt 17, 10–13
12 III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE) Sof 3, 14–
18a • Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 • Fil 4, 4–7 • † Lk 3, 10–18

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
internetinėje svetainėje.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė

Betliejaus žvakė –
Mch 5, 1: „O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo
kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį: jo kilmė
siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus“.
Uždegdami antrąją Advento žvakę, mes prisimename
savo tikėjimo protėvių giesmę: „Viešpatie, tavasis žodis
yra mano žingsniams žibintas, šviesa mano takui“ (Ps
119). Amžinasis Dievas ir šiandien nepaliauja kalbėjęs
mums ir laukęs mūsų atsako. Mes meldžiame sau atvirumo bei drąsos priimti Dievo žodį ir pagal jį gyventi. Mes
pasitikime Viešpaties pažadu nuskaidrinti gaubiančias
žemę sutemas ir atnaujinti žmonijos veidą.
(Uždegus antrąją žvakę)
Dangaus Tėve! Sukūręs pasaulį ir žmonių ir žmonių giminę, Tu per visus amžius ieškojai kelių į žmogaus širdį.
Iš kartos į kartą Tu kalbinai išrinktąją Izraelio tautą savo
nuostabiais darbais ir savo įkvėptųjų pranašų žodžiais. O
kai prisiartino malonės metas, Tu prabilai per savo mylimąjį Sūnų, gimusį iš moters, ir viskuo, išskyrus nuodėmę,
tapusį panašiu į mus. Tai buvo Tavo svarbiausias Žodis,
Tėve, nes per Jį pamatėme, koks esi mums ištikimas ir
geras. Visi šventieji Raštai išsipildė Jame, o tūkstantmečius trukę žmonijos lūkesčiai ir viltys tapo didinga tikrove, kai savo krauju nuplovęs mūsų kaltes, Jis dosniai išliejo mums savąją Dvasią. Mes laukiame tos dienos, kada
galėsime išvysti Tave, Dieve, veidas į veidą, ir amžinai
džiaugtis Tavo šviesoje. Amen.

„Žmogus eina ir verkia, į dirvą nešdamas sėklą. Bet grįžta ir eidamas džiaugias derlingu nešinas pėdu!“

P. Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite
jam takus; visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.. –
P. Aleliuja.
Evangelija (Lk 3, 1–6)
Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo
metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant
Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei
Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės
tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.
Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo
krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:
„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui
kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir
visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ.M. MARIJOS VALANDOS
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. mūsų bažnyčioje giedamos Švč. M. Marijos valandos.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ Gruodžio 8 d. Nekaltojo Pr asidėjimo iškilmė ir
šv.Juozapo metų užbaigimas 18 val. šv. Mišiose.
M. Marijos valandos.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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 koplyčiomis.
 Jau galite įsigyti palaimintų kalėdaičių jūsų Kūčių vakarienės stalui...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2021
„Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“

Artėjant šv. Kalėdoms mažesnieji broliai jau šeštą kartą
skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vaikai, 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
naujienos: www.prakartele.lt arba FB puslapyje @prakarteliukonkursas.
Konkurso taisyklės:
1. Prakartėlę užregistruoti reikia www.prakartele.lt nuo lapkričio

SINODINIS KELIAS KRETINGOS PARAPIJOJE...
Sinodinio kelio pradžios susirinkimas vyks gruodžio 12
d. po votyvos šv. Mišių t.y., apie 11.45 val. vienuolyno
refektoriuje.
Bažnyčia kviečiama žengti naujais, dar nepramintais keliais ir drauge keliauti Sinodo kelionę. 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).
Mūsų visų laukia jaudinanti patirtis aktyviai įsitraukti į
Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir
apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios
įkvėptas įžvalgas.
Sinodinio kelio užsiėmimai grupelėse vyks nuo 2021m.
gruodžio—2022 m. birželio mėnesiai. Numatomi 7 susitikimai:
1. Kelionės bendrakeleiviai
2. Įsiklausymas ir kalbėjimas
3. Šventimas
4. Atsakomybė už bendrą misiją
5. Dialogas bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
7. Sinodalumo ugdymas
KVIEČIAME KELIAUTI KARTU: ĮSIJUNKIME, DALYVAUKIME,
KALBĖKIMĖS, IŠGIRSKIME, ĮSIKLAUSYKIME IR KEISKIMĖS!

26 iki gruodžio 15 dienos (imtinai).
2. Rekomenduojama, kad Prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šeima – 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 nepavojingų 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. Papildomi 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 nuotraukas iš skirtingų rakursų (kurių raiška būtų ne mažesnė kaip 1024
× 768 pikselių) ir nurodant prašomą informaciją: atsakingojo asmens vardą, pavardę, miestą, kontaktinius duomenis ir kokiai
kategorijai priskiriama prakartėlė. Internetu užregistruotą prakartėlę 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 bendruomenėse, 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 komisija paskelbs konkurso nugalėtoją bei kitas nominacijas laimėjusias prakartėles sausio 9 dieną.
Nugalėtojo paskelbimas:
Nugalėtoją išrinks ir paskelbs speciali konkurso komisija kartu
sumuojant Facebook balsavimo rezultatus.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapiją (Vilniaus g. 2). Koordinatorė – Vilma Tamašauskienė (+370
688 29558).

