ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
⁕ Nuo spalio 1 d., šeštadieniais, Švč. Sakramento Adoracija iš Šv. Klaros seserų vienuolyno sugrįžta į bažnyčią. Adoracija prasidės iškart po 10 val. šv. Mišių ir truks iki vakaro
šv. Mišių. Dėl rožinio maldos spalio mėnesį Švč. Sakramento Adoracija nuo antradienio
iki penktadienio, 16.00-17.30 val., vyks ne Kankinių koplyčioje, o bažnyčioje.
ŠVENTOJO TĖVO PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJA SPALIO MĖNESĮ
⁕ Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.
MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kretingoje vyksta maldos akcija „Už taiką Ukrainoje“. Kovo 15 dieną prasidėjusi Kretingos
pranciškonų inicijuojama maldos akcija vyks tol, kol Ukrainoje tęsis karas. Kviečiame kretingiškius kasdien vidurdienį jungtis į maldą už taiką.
Spalio Artuma: ko pertekusi mano širdis?
⁕ Artuma , švęsdama 33-iąjį gimtadienį, šį Švč. Mergelės Marijos Rožinio ir Misijų mėnesį
klausia savęs ir skaitytojų: ko yra pertekusi širdis? Kaip keičiasi Bažnyčios veidas, ar
mūsų tikėjimas dar bręsta, ar dar trokštame kažko daugiau?.. Daugiau mylėti, daugiau
dėkoti už kasdienybę šeimoje, daugiau pažinti liturgijos grožį, daugiau ieškoti šventumo
pavyzdžių ir savojo gyvenimo krypties?.. Ar tiesiog kaip netikę tarnai saugosim duotą
Šeimininko talentą užkasdami žemėje ir neišleisdami jo į apyvartą? Kaip galima išprotėti
dėl misijos, besąlygiškai pasitikėti Dievu ir leistis būti vedamam?
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Skaitinys iš Išėjimo knygos (Iš 17, 8–13)
Anomis dienomis atžygiavo Amalekas ir kovojo su Izraeliu prie Refidimų. Mozė
tarė Jozuei:
„Prirink mums vyrų, išeik ir kovok su Amaleku! Rytoj, aš atsistosiu ant kalvos su
Dievo lazda rankoje“. Jozuė padarė, kaip Mozė jam liepė, ir kovojo su Amaleku, o
Mozė, Aaronas ir Huras tuo tarpu palypėjo ant kalvos.
Kada tik Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis
ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Mozės rankos taip pailso, kad jiedu
paėmė akmenį, padėjo prie Mozės ir jis ant jo atsisėdo. Aaronas ir Huras parėmė jo
iškeltas rankas – vienas iš vieno šono, o kitas iš kito šono. Taip jo rankos liko tvirtos
iki pat saulėlydžio. Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalavijų.
Atliepiamoji psalmė (Ps 120, 1–8)
P. Te mums padeda Viešpats, kuris dangų ir žemę sukūrė.

LITURGINIAI SKAITINIAI
17 P – Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Ef 2, 1–10 • Ps 100, 2. 3. 4. 5 • † Lk 12, 13–21
18 A – Šv. Lukas, evangelistas. 2 Tim 4, 10–17b • Ps 145, 10–11. 12–13ab. 17–18 • † Lk 10, 1–9
19 T – Ef 3, 2–12 • Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 • † Lk 12, 39–48
20 K – Ef 3, 14–21 • Ps 33, 1–2. 4–5. 11–12. 18–19 • † Lk 12, 49–53
21 P – Ef 4, 1–6 • Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6 • † Lk 12, 54–59
22 Š – Ef 4, 7–16 • Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5 • † Lk 13, 1–9
23 S – XXX EILINIS SEKMADIENIS Sir 35, 12–14. 16–18 • Ps 34, 2–3. 17–18. 19. 23 • 2 Tim 4, 6–8. 16–
18 • † Lk 18, 9–14
Tarnaujantys broliai
Parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM • mob. tel.: 8 682 60227; El. p.: sauliusbytautas@yahoo.com
Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM • mob. tel.: 8 698 44769
Parapijos vikaras Rolandas Taučius OFM • mob. tel.: 8 682 40025
Parapijos vikaras Paulius Vaineikis OFM • mob. tel.: 8 682 67299
Parapijos vikaras Gediminas Numgaudis OFM • mob. tel.: 8 698 35096
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija
į. k. 190769729 • sąsk. nr.: LT904010041800022330, Luminor bankas
Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga • mob. tel: 8 686 30227 • el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas:
antradienį – penktadienį: 9:00 – 13:00 ir 15:00 – 18:00 val. • šeštadienį – sekmadienį: 9:00 – 14:00 val.
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas
į. k. 191153971 • sąsk. nr. LT 044010041800032317, Luminor bankas
Laikraštėlį galite skaityti apsilankę parapijos internetinėje svetainėje
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė

Keliu žvilgsnį į kalnusiš kur ateis man pagalba?
Viešpats atsiųs man pagalbą?,
jis dangų ir žemę sukūrė. – P.
Neleis jis tavo kojai suklupti,
tave globojantis budi.
Nesnaudžia ir nemiega,
Izraelio globėjas. – P.

Tave Viešpats globoja;
iš dešinės Viešpats - užuovėja tavo.
Dieną nepakenks tau saulė,
nei naktį – mėnulis. – P.
Viešpats sergės tave nuo viso, kas pikta,jis tavo gyvastį saugos.
Viešpats sergės išeinant, ir grįžtant,
dabar ir per amžius. – P.

Skaitinys iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui

(2 Tim 3, 14–4, 2)

Mylimasis!
Laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisume, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.
Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir Karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk,
ragink su visu kantrumu ir kaip išmanydamas.
Posmelis prieš evangeliją (Žyd 4, 12)
P. Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – P. Aleliuja.

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 18, 1–8)
Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir
nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių.
Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink
mane nuo skriaudiko!'
Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu,
vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs
neapkultų'“.
Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi
Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų
jiems padėti?!
Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras
žemėje tikėjimą?“
Popiežius PRANCIŠKUS
Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8)
2022 m. spalio 23 d.
Brangūs broliai ir seserys!
Šie žodžiai priklauso Apaštalų darbuose aprašytam paskutiniam Prisikėlusio Jėzaus pokalbiui
su mokiniais prieš jam įžengiant į dangų: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite
jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat
žemės pakraščių“ (1, 8). Tai yra ir 2022 m. Pasaulinės misijų dienos tema, kuri kaip visada
padeda mums įsisąmoninti, kad Bažnyčia savo esme yra misionieriška. Šiemet ji suteikia
mums progą paminėti keletą svarbių Bažnyčios gyvenimo ir misijos sukakčių: prieš 400
metų įkurta Tikėjimo skleidimo (de propaganda fide) kongregacija, šiandien tai – Tautų evangelizavimo kongregacija; prieš 200 metų įsteigta Tikėjimo skleidimo draugija; jai drauge
su Šventosios vaikystės draugija ir Šventojo apaštalo Petro draugija prieš 100 metų buvo
pripažintas Popiežiškųjų draugijų statusas.
Apmąstykime šias tris reikšmines ištaras, kuriomis apibendrinami mokinių gyvenimo ir misijos pagrindai: „Tapsite mano liudytojais“, „lig pat žemės pakraščių“ ir „ jūs gausite jos
[Šventosios Dvasios] galybės“.
1. „Tapsite mano liudytojais“– visiems krikščionims skirtas kvietimas liudyti Kristų
Tai pagrindinis dalykas, Jėzaus mokymo esmė žvelgiant į mokinių misiją pasaulyje. Visi
mokiniai bus Jėzaus liudytojai dėl Šventosios Dvasios, kurią jie priims: jie taps liudytojais iš
malonės. Kad ir kur eitų, kad ir kur būtų. Kaip Kristus yra pirmasis Tėvo pasiuntinys, t. y.
misionierius (plg. Jn 20, 21) ir, kaip toks, yra jo „ištikimasis liudytojas“ (plg. Apr 1, 5), taip
ir kiekvienas krikščionis pašauktas būti Kristaus misionieriumi ir liudytoju. O Bažnyčia,
Kristaus mokinių bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir liudyti
Kristų. Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti.
Dar kartą nuodugniau perskaičius visą tekstą paaiškėja kai kurie aspektai, kurie yra visada
svarbūs Kristaus mokiniams patikėtai misijai: „Tapsite mano liudytojais.“ Daugiskaitos forma pabrėžia bendruomeninį ir bažnytinį mokinių misionieriškojo pašaukimo pobūdį. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas į misiją Bažnyčioje ir pagal Bažnyčios įgaliojimą: todėl
misija vykdoma bendrai, o ne individualiai, bendrystėje su bažnytine bendruomene, o ne
savo iniciatyva. Net jei kas nors tam tikroje ypatingoje situacijoje evangelizacinę misiją atlieka vienas, jis ją vykdo ir visada turi vykdyti bendrystėje su jį siuntusia Bažnyčia. Kaip šv.
Paulius VI mokė man labai brangiame dokumente, apaštališkajame paraginime Evangelii
nuntiandi: „Evangelizacija niekada nėra atskiro asmens individuali ir izoliuota veikla; tai iš
pagrindų bažnytinė veikla.

Kai mažiausiai žinomas pamokslininkas, katechetas ar ganytojas tolimiausiame žemės kampelyje skelbia Evangeliją, buria savo nedidelę bendruomenę arba teikia sakramentą, jis atlieka, net jei yra visiškai vienas, Bažnyčios veiksmą, o jo veikla tikrai susijusi su visa Bažnyčia
instituciniais ryšiais, tačiau taip pat malonės tvarkos neregimais saitais bei šaknimis “ (EN,
60). Iš tiesų neatsitiktinai Viešpats Jėzus siuntė savo mokinius į misiją po du; krikščionių liudijimas apie Kristų pirmiausia yra bendruomeninio pobūdžio. Todėl labai svarbu, kad vykdant
misiją dalyvautų bendruomenė, net ir nedidelė.
Antra, mokiniai raginami gyventi savo asmeninį gyvenimą misijos perspektyva: jie yra Jėzaus
siunčiami į pasaulį ne tik vykdyti misiją, bet ir pirmiausia išgyventi jiems patikėtą misiją; ne
tik liudyti, bet ir pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Apaštalas Paulius tai nusako tikrai jaudinančiais žodžiais: „Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne“ (2 Kor 4, 10). Misijos esmė – liudyti Kristų, jo gyvenimą, kančią,
mirtį ir prisikėlimą iš meilės Tėvui ir žmonijai. Apaštalai neatsitiktinai ieškojo, kuo pakeisti
Judą, tarp tų, kurie, kaip ir jie, buvo Jėzaus prisikėlimo liudytojai (plg. Apd 1, 22). Būtent
Kristų, prisikėlusį Kristų, turime liudyti ir dalytis jo gyvenimu. Kristaus misionieriai siunčiami ne tam, kad skelbtų save pačius, rodytų savo privalumus, gebėjimus įtikinti ar vadybinius
įgūdžius. Jiems tenka didžiausia garbė žodžiais ir darbais dovanoti Kristų, džiaugsmingai ir
atvirai visiems skelbti Gerąją Naujieną apie jo išgelbėjimą, kaip darė pirmieji apaštalai.
Todėl galiausiai tikrasis liudytojas yra „kankinys“, tas, kuris atiduoda savo gyvybę už Kristų,
taip atsiliepdamas į Jo pačiu Savimi mums dovanotą dovaną. „Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė; patyrimas, kad esame jo išgelbėti, skatina mus jį vis labiau mylėti“ (Evangelii gaudium, 264).
Kalbant apie krikščioniškąjį liudijimą tebėra aktuali šventojo Pauliaus VI pastaba: „Šiandienis
žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra
liudytojai“ (Evangelii nuntiandi, 41). Todėl krikščionių evangelinio gyvenimo liudijimas yra
esmingai svarbus tikėjimo perdavimui. Kita vertus, tokia pat reikalinga išlieka užduotis skelbti Kristaus asmenį ir jo žinią. Paulius VI tęsia: „Skelbimas žodžiu iš tiesų yra visada būtinas.
[...] Žodis visada lieka aktualus, ypač tada, kai jame glūdi Dievo galybė. Todėl ir mūsų dienomis tebegalioja šv. Pauliaus aksioma: „Tikėjimas iš klausymo.“ Taigi būtent išgirstas žodis
veda į tikėjimą“ (ten pat, 42). ( tęsinys kito sekmadienio laikraštėlyje)

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
ROŽINIO MALDA SPALIO MĖNESĮ
⁕ Rožinį melsimės bažnyčioje kasdien, 17.30 val., o sekmadieniais – 12 val., prieš Sumos šv. Mišias.

SIELOS 2022
⁕ Turi širdyje troškimą prisidėti savanoryste prie Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir
menų festivalio „Sielos“ spalio 29 d. Palangoje? Mes laukiame tavęs! Registruokis/
klausk : tel. 8 645 00412 Sandra.
GYVASIS ROŽINIS
⁕ Rožinis yra labai svarbi ir paprasta malda. Įsijungiant į Gyvojo Rožinio Draugiją, kiekvieną dieną galima pasimelsti visą Rožinį, sukalbant tik 1 Rožinio slėpinį.
Kviečiame įsijungti. Kreiptis į sesę Edita tel. nr. 860356869
ŽODŽIO LITURGIJA VAIKAMS
⁕ Kankinių koplyčioje bažnyčioje kiekvieną sekmadienį, per Votyvos Mišias (10.30 val.),
nuo pradžios maldos iki aukojimo.
Tai vaikams pritaikyta Žodžio liturgija: sekmadienio Evangelijos skaitymas, aptarimas,
giesmelės, pokalbiai, užduotėlės.
Skirta dar nesirengiantiems Pirmajai Komunijai mažiesiems.

