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.

KELYJE
XXX EILINIS SEKMADIENIS
Misijų sekmadienis
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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?
„Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština,
bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. (Lk 18, 14)

LITURGINIAI SKAITINIAI
24 P – Ef 4, 32 – 5, 8 • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Lk 13, 10–17
25 A – Ef 5, 21–33 • Ps 128, 1–2. 3. 4–5 • † Lk 13, 18–21
26 T – Ef 6, 1–9 • Ps 145, 10–11. 12–13ab. 13cd–14 • † Lk 13, 22–30
27 K – Ef 6, 10–20 • Ps 144, 1. 2. 9–10 • † Lk 13, 31–35
28 P – Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. Ef 2, 19–22 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Lk 6, 12–19
29 Š – Fil 1, 18b–26 • Ps 42, 2. 3. 5bcd • † Lk 14, 1. 7–11
30 S – XXXI EILINIS SEKMADIENIS Išm 11, 22 – 12, 2 • Ps 145, 1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14 •
2 Tes 1, 11 – 2, 3a • † Lk 19, 1–10
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

Skaitinys iš Siracido knygos (Sir 35, 15b–17. 20–22a)
Viešpats yra Teisėjas,jis nėra šališkas.
Jis niekad nebūna šališkas, skriausdamas silpnuosius,
bet išklauso nuskriaustojo maldą.
Jis nėra kurčias našlaičio verksmui
ar našlės, kai ji lieja savo skundą.
Kas nuoširdžiai tarnauja Dievui, bus išklausytas:;
jo maldavimas pasiekia dangų.
Nuolankiojo malda prasiskverbia pro debesis
ir nenurimsta, kol nepasiekia savo tikslo,ji neatsitrauks, kol Aukščiausiasis neatsilieps,
nepažadės teisingai spręsti ir to nepadarys.
Dievas iš tikrųjų neuždels.
Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–3. 17–19. 23)
P. Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išklausė.
Visuomet aš Viešpatį garbinsiu,
aidės jo šlovė be paliovos mano lūpom.
Viešpačiu didžiuojasi mano siela.romieji girdės tai ir džiaugsis. – P.
Rūsčiai Viešpats atsigręžia į nedoruosius,
kad išnaikintų žemėje jų atminimą.
Šaukias teisieji pagalbos, o Viešpats jų klausos
iš visų vargų juos išgelbsti. – P.

Viešpats arti tų, kurie sielvartauja,
Ir gelbsti nevilties nukamuotus.
Viešpats savo tarnų gyvastį atperka;
Išgelbėtas bus, kas jo prieglobsčio ieško. – P.
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško Timotiejui
(2 Tim 4, 6–8. 16–18)

Mylimasis!
Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas, – ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia
jo pasirodant.
Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus
jiems tatai palaikyta nusikaltimu! Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų; jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo Dangaus Karalystę. Jam garbė per amžių amžius! Amen.
Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 5, 19)

P. Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – P. Aleliuja.
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 18, 9–14)
Anuo metu kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o
kitas muitininkas.
Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip
kiti žmonės, – plėšikai, sukčiai, svetimautojai, – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas:
'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!'
Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
Popiežius PRANCIŠKUS

Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8) - 2022 m. spalio 23 d.
Tęsinys, pradžia 2022-10-16.

2. „Lig pat žemės pakraščių“ – visuotinės evangelizacijos misijos nuolatinis aktualumas
Prisikėlęs Viešpats ragina mokinius būti jo liudytojais ir praneša, kur jie siunčiami liudyti:
„Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Čia aiškiai
išryškėja visuotinis mokinių misijos pobūdis. Jame pabrėžiamas „išcentrinis“ geografinis judėjimas beveik koncentriniais ratais – iš Jeruzalės, žydų tradicijoje laikomos pasaulio centru, į Judėją ir Samariją, lig pat „žemės pakraščių“. Jie siunčiami ne prozelitų ieškoti, bet skelbti; krikščionys neužsiima prozelitizmu. Apaštalų darbuose pasakojama apie šį misionierišką judėjimą:
čia gražiai vaizduojama Bažnyčia, „išeinanti“ vykdyti savo pašaukimo – liudyti Viešpatį Kristų,
vadovaujama dieviškosios Apvaizdos konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pirmieji krikščionys
iš tiesų buvo persekiojami Jeruzalėje, todėl išsisklaidė po Judėją ir Samariją ir visur liudijo Kristų (plg. Apd 8, 1. 4).
Kažkas panašaus vyksta ir mūsų laikais. Dėl religinio persekiojimo, karo ir smurto daug krikščionių priversti bėgti iš savo krašto į kitas šalis. Esame dėkingi šiems broliams ir seserims, kurie neužsisklendžia savo kančioje, bet liudija Kristų ir Dievo meilę juos priimančiose šalyse.
Paulius VI ragino juos tai daryti atsižvelgdamas į „atsakomybę, tenkančią imigrantams juos
priėmusioje šalyje“ (Evangelii nuntiandi, 21).
Iš tiesų vis dažniau patiriame, kaip įvairių tautybių tikinčiųjų buvimas praturtina parapijų veidą ir
daro jas labiau visuotines, katalikiškesnes. Todėl migrantų sielovada yra misionieriška veikla,

kurios nevalia apleisti ir kuri gali padėti vietiniams tikintiesiems iš naujo atrasti krikščioniškojo
tikėjimo džiaugsmą.
Nurodymas „lig pat žemės pakraščių“ turėtų būti suvokiamas kaip visų laikų Jėzaus mokiniams
skirtas kreipimasis, raginantis juos išeiti anapus įprastų vietų ir liudyti apie Jėzų. Nepaisant visų
šiuolaikinės pažangos teikiamų priemonių, vis dar yra geografinių vietovių, kurių dar nepasiekė
misionieriai Kristaus liudytojai su Gerąja Naujiena apie jo meilę. Kita vertus, jokia žmogiškoji
tikrovė neturi būti svetima Kristaus mokiniams, vykdantiems savo misiją. Kristaus Bažnyčia
buvo, yra ir visada bus „išeinanti“ į naujus geografinius, socialinius ir egzistencinius horizontus,
į „paribio“ vietas ir žmogiškąsias situacijas, kad liudytų Kristų ir jo meilę visų tautų, kultūrų ir
visokios socialinės padėties vyrams bei moterims. Šia prasme, kaip mokė Vatikano II Susirinkimas, misija visada bus missio ad gentes, nes Bažnyčia visada turės išeiti už savo ribų, kad
liudytų Kristaus meilę visiems. Todėl norėčiau prisiminti daugelį misionierių ir padėkoti jiems už
tai, kad savo gyvenimą praleido „eidami anapus“, įkūnydami Kristaus meilę daugeliui sutiktų
brolių ir seserų. ( Pabaiga bus kitame ,,Kelyje“ numeryje)

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
MISIJŲ SEKMADIENIS
⁕ Kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų
dieną, kurią 1926 metais įvedė popiežius Pijus XI. Misijų sekmadienį, minimos misijos ir
misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti. Spalio 23-ąją, Misijų sekmadienį,
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje bus pristatyta Lietuvos pasauliečių
pranciškonų
ordino
koordinuojama
tarptautinė
socialinė
akcija
„Well4Africa“ (lietuviškai „Šulinys Afrikai“), kurios tikslas – užtikrinti pamatinę žmogaus
teisę į geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius pranciškoniškose bendruomenėse
vargingose Afrikos šalyse.
PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS SAVAITGALIS JAUNIMUI
⁕ Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia į pirmąjį Pranciškoniškosios šeimos savaitgalį jaunimui, kuris vyks spalio 28-30 dienomis Kretingoje. Savaitgalis, kurio pavadinimas „Pakeliui į Lisaboną: Kretinga-Palanga“ yra skirtas 14-30 metų
amžiaus jaunimui. Savaitgalio programoje numatytas brolystės vakaras, žygis prie jūros, dalyvavimas šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalyje „Sielos“ Palangoje, informacija apie kitų metų rugpjūtį Lisabonoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas. Būtina išankstinė registracija iki spalio 24 dienos. Daugiau informacijos – Facebook puslapiuose ofs.lt ir jaupra.

ŠVENTOJO RAŠTO PAŽINIMO KURSAS: „ KELIONĖ PO ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ“
⁕ “Pamilti Dievą yra visų gražiausia meilės istorija, o Ieškoti Jo yra visų didžiausias nuotykis“ (Šv. Augustinas)
Kursas sujungia 73 Šventojo Rašto knygas į visumą ir atskleidžia didelį jo paveikslą.
Sudėtingas tekstas tampa paprastu, atrandame jame įaustą Dievo meilės žmogui istoriją ir pradedame ją suprasti. Susipažindami su pagrindiniais šios istorijos asmenimis ir
įvykiais, išgirstame stulbinantį tikėjimo istorijos pasakojimą, kuris yra ir kiekvieno žmogaus asmeninė tikėjimo istorija. Šventojo Rašto skaitymas atgyja, jame pamatome mylinčio Dievo planą savo gyvenimui. Pradžia: lapkričio 3 d. 19 val. Kretingos Pranciškonų
vienuolyno refektoriuje. Registracija parapijos raštinėje arba telefonu 8 686 30227
ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS
Lapkričio 1 d. - 8:00, 12:30 ir 18:00 val. Po vakarinių 18:00 val. šv. Mišių vyks Vėlinių
procesija į senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ar žibintuvėlį).
Lapkričio 2 d.- 8:00 ir 18:00 val.; 15 val. šv.Jurgio koplyčioje senosiose kapinėse
Lapkričio 1– 7 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už jums brangius mirusius bus aukojamos vakarais 18:00 val. Tik lapkričio 6 ir 7 d. šv. Mišios 8:00 val. ryte.

EVANGELIZACINĖS MISIJOS
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

Maldos akcija „Už taiką Ukrainoje“
Kasdien, 12.00-12.30 val., prie Jono Karolio Chodkevičiaus paminklo
Rotušės aikštėje.
Kovo 15-ąją prasidėjusi maldos akcija tęsis tol, kol Ukrainoje vyks karas.
Kviečiame kasdien vidurdienį jungtis į maldą už taiką!
Maldos ir atgailos žygis Kretingos miesto gatvėmis
Kiekvieną penktadienį, 14.00-16.00 val., pradedant nuo bažnyčios,
apeinama vis kita Kretingos miesto dalis.
Žygio metu dėkojame Dievui už gautus palaiminimus, taiką, ramybę ir
gerovę, atsiprašome Dievo už nuodėmes ir nusikaltimus, padarytus
mūsų mieste bei pasaulyje, meldžiamės už Kristaus pergalę. Žygį veda
br. Paulius Vaineikis OFM.
Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą!
Kasdienė Švč. Sakramento Adoracija
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 16.00-17.30 val., Kankinių koplyčioje
arba bažnyčioje. Adoracija vyksta su užtarimo ir vidinio išgydymo malda,
kurią veda br. Paulius Vaineikis OFM.
Šeštadieniais Adoracija prasideda po 10 val. šv. Mišių ir trunka iki 17.30
val. Adoracijos valandų budėjimą yra pasidalijusios parapijos maldos
grupės ir bendruomenės.
Kviečiame kiekvieną atrasti bent valandą laiko per savaitę pabūti su
Jėzumi Švč. Sakramente. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir
esate prislėgti, Aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)

Socialinė akcija „Well4Africa“ („Šulinys Afrikai“) gimė kaip ypatingas ir
konkretus 2018 m. Lietuvoje vykusio III Europos pasauliečių pranciškonų ir
pranciškoniškojo jaunimo kongreso vaisius. Kadangi Kongreso tema buvo „Kas
mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), pirminis tikslas buvo
užtikrinti saugų geriamąjį vandenį trims bendruomenėms Ugandoje,
Zimbabvėje ir Malavyje. Po Kongreso „Well4Africa“ tapo nuolatiniu tarptautiniu
projektu, kurį koordinuoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas.
„Well4Africa“ akcijos tikslas – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į
geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius pranciškoniškose bendruomenėse
vargingose Afrikos šalyse. Siekiame ištroškusiems žmonėms nešti brolį vandenį,
vietos gyventojams užtikrinti švaraus ir gėlo vandens tiekimą, o moteris ir vaikus
išvaduoti nuo ilgų distancijų, kurias jie priversti keliauti ieškodami šio svarbaus ir
esminio šaltinio tokiose vietose, kurios dažniausiai yra varganos, menkos ir
užterštos.
Ištisus metus „Well4Africa“ priima paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir
portugalakalbių Afrikos šalių. Pilnai įgyvendinti jau 9 „Well4Africa“ vandens
projektai: Namane vandens projektas Malavyje, Kihani vandens projektas
Ugandoje, Šv. Lauryno vandens projektas Malavyje, Sibi vandens projektas
Ganoje, Šv. Petro šulinys Masenyane Zimbabvėje, Šisongo vandens projektas
Kamerūne, Kongo vandens projektas Ganoje, Mutemvos vandens projektas
Zimbabvėje ir Afua vandens projektas Kamerūne. Užbaigiami dar 2 projektai:
Mbohtongo vandens projektas Kamerūne ir Kanafos vandens projektas
Etiopijoje.
Visas „Well4Africa“ naujienas ir informaciją apie galimybę paaukoti
rasite interneto puslapyje well4africa.eu, kuris prieinamas 8 kalbomis: anglų,
ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių, vengrų ir lietuvių. Savo paramą
iniciatyvai galite išreikšti sekdami, mėgdami ir dalindamiesi socialiniais tinklais
– Instagram/Facebook @well4africa.eu.
Biblijoje šulinys yra vieta, kur randama daugiau už vandenį. Tenai buvo
Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą
valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens, Jėzus ją paprašė: „Duok
man gerti“ (Jn 4, 6-7).

