♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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.
LITURGINIAI SKAITINIAI

3 P - 1 Jn 2, 29 – 3, 6 • Ps 98, 1. 3cd–4. 5–6 • † Jn 1, 29–34
4 A - 1 Jn 3, 7–10 • Ps 98, 1. 7–8. 9 • † Jn 1, 35–42
5 T - 1 Jn 3, 11–21 • Ps 100, 1. 2. 3. 4. 5 • † Jn 1, 43–51
6 K - KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Iz 60, 1–6 • Ps 72, 1–2. 7–8.
10–11. 12–13 • Ef 3, 2–3a. 5–6 • † Mt 2, 1–12
7 P - 1 Jn 3, 22 – 4, 6 • Ps 2, 7–8. 10–11 • † Mt 4, 12–17. 23–25
8 Š - 1 Jn 4, 7–10 • Ps 72, 1–2. 3–4ab. 7–8 • † Mk 6, 34–44
9 KRISTAUS KRIKŠTAS Iz 42, 1–4. 6–7 arba Iz 40, 1–5. 9–11 • Ps 29, 1a. 2. 3ac–4.
3b. 9b–10 arba Ps 104, 1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30 • Apd 10, 34–38 arba
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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. Tomas Žymantas OFM
Mob.tel.: 8 687 33647
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

Iš Siracido knygos (Sir 24, 1–2. 8–12)
Aukštai išmintis savo prigimtį kelia ir girias, puikuojas prieš savąją tautą.
Bendrijoj Aukščiausiojo burną atvėrus, ji šitaip didžiuojas prieš jo kareiviją:
„Visatos Kūrėjas ir mano Leidėjaspastovią buveinę man teikės nurodyt. Jis tarė:
'Jokūbo šaly tu gyvensi: aš tau Izraelį skiriu paveldėti!' Seniai – dar prieš amžius
mane jis sukūrė, ir niekad per amžius aš būt nepaliausiu. Pradžioj tarnavau jam
šventojoj padangtėj, paskui įsikūriau ant Siono kalno. Mieste jo pamiltam radau
aš buveinę –Jeruzalėj visą turiu dabar valdžią. Garbingoj tautoj aš įleidau šaknis
–paveldėjau man Viešpaties skirtąją dalį“.

„Didžiausioje tyloje, nakties glūdumoje, iš dangaus aukštojo Sosto nužengė pas mus, Viešpatie, tavo visagalis Žodis“!

Atliepiamoji psalmė (Ps 147, 12–13. 14–15. 19–20 (P.: Jn 1, 14))
P. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Šlovink, Jeruzale, Viešpatį,
savo Dievą garbink, Sione!
Jis tavo vartams skląsčius padarė,
tavo vaikams jis duoda palaimą. – P.
Tavo riboms teikia ramybę,
sotina tave kviečių derlium.
Jis savo žodį siunčia į žemę, –
sparčiai jo įsakymas skrieja. – P.
Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė,
Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė.
Kitoms tautoms jis to nepadarė,
nė vienai iš jų neapreiškė savo sprendimų. – P.

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis
buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius
atėjo, o savieji jo nepriėmė.
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo
vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.
Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo
viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui
mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis“.
Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas
duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]

Iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško efeziečiams (Ef 1, 3–6. 15–18)
Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Iš grynos meilės, laisvu savo
valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus vardan Mylimojo [Sūnaus].
Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus ir melsdamas, kad
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausiasis Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti; kad apšviestų jūsų
dvasios akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo
garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. 1 Tim 3, 16)
P. Aleliuja. – Garbė tau, Kristau, paskelbtam pagonims garbė tau, Kristau,
įtikėtam pasaulyje! – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Joną (J n 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18))
Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik
yra atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet
tamsa jos neužgožė.
[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas,
kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
JAU PRADĖJOME SINODINĮ KELIĄ!
Esame kviečiami Popiežiaus žengti Sinodo keliu. Sinodo kelias reiškia visų ėjimą
kartu tuo pačiu keliu: popiežiaus, vyskupų, kunigų, vienuolių, seserų ir brolių pasauliečių, visos krikščionių bendruomenės. Plačiau apie Sinodinį kelią https://
sinodas.katalikai.lt Norime pranešti, kad ir mūsų parapijoje jau pradėti Sinodiniai
susitikimai, kurių metu mes kviečiame visus Susitikti, klausytis ir atpažinti. Susitikimuose turėsime galimybę kalbėtis parengtomis temomis, pirmoji tema
„KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI“: Kai sakome „mūsų Bažnyčia“, ką jai
priskiriame? Kas kviečia mus keliauti drauge?
Visus norinčius prisijungti ir pasidalinti savo patirtimi, siūlymais, pastebėjimais
kviečiame kreiptis į seserį Danutę el. paštu sesuo.danute@gmail.com arba skambinti tel. nr. 867945835.
Negalintiems dalyvauti, bet norintiems pasidalinti savo patirtimi, apmąstymais,
medžiagą ir klausimus atsiųsime, į kuriuos galėsite atsakyti. Mums labai svarbi
visų Jūsų nuomonė, todėl kviečiame į nuostabią ir nepamirštamą piligriminę kelionę su Jėzumi ir visa Bažnyčia.
„Bažnyčią paaiškinti įmanoma piligrimyste – keliavimu.
Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia
draugija, nes laiko

