BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
 Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų
bei pašventintų tradicinių žvakių.

LITURGINIAI SKAITINIAI
27 P - Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas. 1 Jn 1, 1–4 • Ps 97, 1–2. 5–6.
11–12 • † Jn 20, 1–8
28 A - Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5 – 2, 2 • Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8 • † Mt 2, 13–18
29 T - Kalėdų penktoji diena
1 Jn 2, 3–11 • Ps 96, 1–2a. 2b–3. 5b–6 • † Lk 2, 22–35
30 K - Kalėdų šeštoji diena
1 Jn 2, 12–17 • Ps 96, 7–8a. 8b–9. 10 • † Lk 2, 36–40
31 P - Kalėdų septintoji diena
1 Jn 2, 18–21 • Ps 96, 1–2. 11–12. 13 • † Jn 1, 1–18
1 Š - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22–27 • Ps 67, 2–3. 5. 6. 8 • Gal 4, 4–7 • † Lk 2, 16–21
2 II sekmadienis po Kalėdų
Sir 24, 1–2. 8–12 • Ps 147, 12–13. 14–15. 19–20 • Ef 1, 3–6. 15–
18 • † Jn 1, 1–18

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
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SEKMADIENIS

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI:
Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia
arba 1 Sam 1, 20–22. 24–28: Samuelis tepriklauso
Viešpačiui visą savo gyvenimą
Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!
arba Ps 84, 2–3. 5–6. 9–10. P.: Viešpatie, laimingi,
kurie namuose tavo gyvena.
Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje
arba 1 Jn 3, 1–2. 21–24: Mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame.

Sūpuojami vėjo šviesa,
Mes keliaujame per gyvenimo darganą.
Į kiekvieną naują dieną po maldą, po žodį, po darbą
Mes įdedam sava širdimi.
Pūgoje mes atranda netikėtąjį draugą
Mažame laukų verpete į pasaulį atėjusį.
Dalinamės dėmesiu ir bičiulyste,
Mūsų gyvenimo kasdienine duona!
Gruodžio šėlsme, linksmasis,
Apkabink mūsų dienovidžio judesį,
Ištirpdyk nepalankų vienatvišką liūdesį,
Sugrąžink saulės šypseną, į ramybės salą nuveski.
Rogės, rogės kaimo vieškeliuos švilpia,
Vakaro prieblandoj eglė žaliaskarė išsipusčiusi, žavi.
Bažnytėlėj mažoj šoninėj navoj Kūdikėlis užgimstaTaip Naujieji ateina su žmogaus broliška palaiminga
viltimi! / br.Bernardas OFM/
Brangieji, būkite pasveikinti su Kūdikėlio Jėzaus gimimu - šv. Kalėdomis. Linkime Dievo palaimintų
metų, pagarbos vienas kitam, mylėti artimą, būti vieningos dvasios. Telydi jūsų šeimas dvasinė ir fizinė
sveikata, gražūs ir prasmingi ateinantys metai!
Dėkojame už draugystės kelią, kurį nuėjome kantriai,
priimdami nepatogumus, sunkumus, kurie tik mus dar
labiau užgrūdino. Tegul išsipildo Naujų metų svajos,
idėjos, mintys. Švenčiausioji Mergelė Marija teugdo
bendruomeniniame gyvenime gerumu, malda, išmintimi
praturtintą gyvenimą, tegloboja kasdienybės darbuose.
Pagarbiai broliai pranciškonai

Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes!

Aleliuja. -Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė.
Kristaus žodis tegyvuoja Jumyse vaisingai. – Aleliuja.

Evangelija (Lk 2, 41–52)
Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti
Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir
jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje,
bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo
ieškoti
jo
tarp
giminių
bei
pažįstamų.
Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.
Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį
tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.
Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina
jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo
tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.
O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie
nesuprato jo žodžių.
Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo
jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir
žmonių akyse.
Popiežius: Evangelijų žinia aiški – Jėzaus gimimas yra visuotinis
įvykis
„Šiandien, likus kelioms dienoms iki Kalėdų, norėčiau kartu su
jumis prisiminti įvykį, kurio istorija negali nepaminėti: Jėzaus
gimimą“, – gruodžio 22 dienos bendrojoje audiencijoje sakė
popiežius Pranciškus.
Vykdydami imperatoriaus Cezario Augusto visuotinio gyventojų
surašymo dekretą, Juozapas ir Marija iš Nazareto vyko į Betliejų.
Vos tik atvykę, jie ieško vietos, kur galėtų apsistoti, nes Marija
turėjo netrukus gimdyti. Deja, vietos neatsirado. Todėl Marija
turėjo gimdyti tvartelyje (žr. Lk 2, 1–7).
Pagalvokime: Visatos Kūrėjui nebuvo vietos! Galbūt jau tai pranašavo, ką vėliau sakys evangelistas Jonas: „Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.“ (Jn 1, 11); ir tai, ką pasakys pats Jėzus: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus
Sūnus neturi kur galvos priglausti“ (Lk 9, 58). Apie Jėzaus gimimą piemenims pranešė angelas. Išminčiams kelią į Betliejų parodė žvaigždė (žr. Mt 2, 1. 9–10). Angelas yra Dievo pasiuntinys. Žvaigždė mums primena, kad Dievas sukūrė šviesą
(Pr 1, 3) ir kad tas Kūdikis bus „pasaulio šviesa", kaip jis pats
save vadino (žr. Jn 8, 12. 46) – „tikroji šviesa [...], kuri apšviečia
kiekvieną žmogų“ (Jn 1, 9), kuri „spindi tamsoje, ir tamsa jos
neužgožė“ (Jn 1, 5).
Piemenys įkūnija Izraelio vargšus, nuolankius žmones, kurie gyvena suvokdami savo stoką ir būtent dėl to labiau nei kiti pasitiki
Dievu. Jie pirmieji pamato žmogumi tapusį Dievo Sūnų ir šis
susitikimas juos iš esmės perkeičia. Evangelijoje rašoma, kad jie
grįžo „garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir
matę, kaip jiems buvo paskelbta“ (Lk 2, 20). Aplink kūdikėlį
Jėzų taip pat matome išminčius (žr. Mt 2, 1–12). Evangelijose
nesakoma, ar tai tikrai buvę karaliai, nenurodomas nei jų skaičius, nei vardai. Tikrai žinome, kad jie buvo iš tolimos šalies
Rytuose (Persijos, Babilono ar pietų Arabijos). Jie išvyko ieškoti
žydų Karaliaus, kurį savo širdyse sutapatino su Dievu – sakė, kad
nori jį garbinti. Išminčiai atstovauja pagonių tautoms, įkūnija tuos, kurie bėgant amžiams ieškojo Dievo ir leidosi į kelią, kad jį rastų. Jie taip pat įkūnija turtinguosius ir galinguosius, bet tik tuos, kurie nėra troškimo turėti vergai, kurie nėra tarsi turimi daiktų, kuriuos, jų manymu, jie turi.
Evangelijų žinia aiški: Jėzaus gimimas yra visuotinis įvykis, susijęs su visais žmonėmis.

„Brangūs broliai ir seserys, tik nuolankumas yra kelias, vedantis
mus pas Dievą, ir kartu, būtent todėl, kad veda mus pas Dievą, jis
taip pat veda mus prie esminių gyvenimo dalykų, prie jo tikrosios
prasmės, prie patikimiausios priežasties, dėl kurios verta gyventi“,
– sakė popiežius Pranciškus prieškalėdinėje katechezėje.
Tik nuolankumas atveria mus tiesos, tikro džiaugsmo, iš tiesų
vertingo
žinojimo
patirčiai.
Be
nuolankumo
esame tarsi atkirsti nuo Dievo ir savęs pačių supratimo. Turime būti
nuolankūs, kad suprastume save ir juolab Dievą. Pagal pasaulio
logiką išminčiai galėjo būti didžiūnai, bet jie pasidarė maži, nuolankūs, ir būtent todėl jiems pavyko rasti Jėzų ir jį atpažinti.
Jie nuolankiai priima ieškojimo, keliavimo, prašymo poreikį, rizikos, klaidos galimybę... Kiekvienas žmogus savo širdies
gilumoje yra pašauktas ieškoti Dievo. Visi mes jaučiame tam tikrą
vidinį nerimą ir mūsų darbas yra jo neužgesinti, bet leisti augti
Dievo ieškojimo nerimui. Ir su jo malone galime jį rasti. Sava
mums tetampa šv. Anzelmo (1033–1109) malda: „Viešpatie, išmokyk mane ieškoti tavęs. Pasirodyk, kai tavęs ieškau. Aš negaliu
tavęs ieškoti, jei tu manęs neišmokysi kaip, ir negaliu tavęs rasti,
jei tu pats man nepasirodysi. Tegul ieškosiu trokšdamas tavęs ir
trokšiu ieškodamas tavęs! Tegul tavęs ieškodamas tave surasiu ir
suradęs tave mylėsiu!“ (Proslogionas, 1).
„Brangūs broliai ir seserys, norėčiau pakviesti visus vyrus ir moteris į Betliejaus grotą pagarbinti žmogumi tapusį Dievo Sūnų.
Kiekvienas teprisiartina prie prakartėlės, namuose ar bažnyčioje,
ir pabando jį vidujai pagarbinti: „tikiu, kad esi Dievas, kad šis
vaikelis yra Dievas. Prašau suteikti man nuolankumo malonę, kad
tai suprasčiau““, – kalbėjo Pranciškus. – „Pirmoje eilėje norėčiau
pastatyti vargšus, kuriuos, kaip ragino šventasis Paulius
VI, „turime mylėti, nes, tam tikra prasme, jie yra Kristaus sakramentas; Su jais – alkanais, ištroškusiais, ištremtais, nuogais, sergančiais, įkalintais – jis panorėjo mistiškai susitapatinti. Turime
jiems padėti, turime kentėti kartu su jais ir sekti paskui juos,
nes neturtas yra patikimiausias kelias į visišką Dievo karalystės
įsigijimą“ (1969 m. gegužės 1 d.).“
Anot Šventojo Tėvo, turime paprašyti nuolankumo kaip malonės:
„Viešpatie, kad nebūčiau išpuikęs, pakankamas pats sau, nemanyčiau, jog esu visatos centras. Padaryk mane nuolankiu“. Be nuolankumo nerasime Dievo, tik save pačius. Nes žmogus be nuolankumo prieš save turi tik veidrodį, o ne horizontą. „Prašykime
Viešpaties sudaužyti šį veidrodį ir leisti pažvelgti toliau, į horizontą, kur Jis yra“, – sakė popiežius Pranciškus. Viešpats tesuteikia nuolankumo malonę ir džiaugsmą.
„Tada norėčiau palydėti į Betliejų, kaip žvaigždė lydėjo išminčius, visus tuos, kurie nejaučia religinio nerimo, kurie nekelia
Dievo klausimo ir net kovoja su religija, visus tuos, kurie nepelnytai vadinami ateistais“, – tęsė popiežius. – „Norėčiau jiems pakartoti Vatikano II Susirinkimo žinią: „Bažnyčia tiki, kad Dievo
pripažinimas jokiu būdu neprieštarauja žmogaus orumui, nes šis
orumas savo pagrindą ir ištobulinimą randa būtent Dieve. (...) Bažnyčia puikiai žino, kad jos žinia atitinka slapčiausius
žmogaus širdies troškimus“ (Gaudium et spes, 21).
Grįžtame namo su angelų palinkėjimu: „žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“. Visada prisiminkime, kad „ne mes pamilome
Dievą, bet kad jis mus pamilo (...). Mes mylime, nes Dievas mus
pirmas pamilo." (1 Jn 4, 10.19).
Tai yra mūsų džiaugsmo priežastis: žinoti, kad esame mylimi be
jokių nuopelnų, kad Dievas meilėje visada eina pirmas, kad jo
meilė yra tokia konkreti, jog tapo Kūnu ir apsigyveno tarp mūsų.
Ši meilė turi vardą ir veidą: Jėzus yra vardas ir veidas tos meilės,
kuri yra mūsų džiaugsmo pagrindas.
„Broliai ir seserys, linkiu jums linksmų, gerų ir šventų Kalėdų.
Bus sveikinimų, šeimos susibūrimų, tai visada gražu. Bet taip pat
linkiu žinojimo, kad Dievas ateina pas mane, dėl manęs. Kiekvienas sau tepasako – Dievas ateina dėl manęs. Taip pat žinojimo,
kad Dievo ieškojimui, atradimui, priėmimui reikia nuolankumo.
Reikia nuolankiai priimti malonę, kuri sudaužo tuštybės, išpuikimo, žiūrėjimo į save veidrodį. Žiūrėkime į Jėzų, į horizontą, į pas
mus ateinantį Dievą, kuris paliečia širdį viltį žadinančiu nerimu.
Laimingų ir šventų Kalėdų!“ – atsisveikino popiežius Pranciškus
su bendrosios audiencijos dalyviais. / Vatican New /

