
KELYJE  
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 įvy-
kiais, 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 vie-
nuolyno refektoriuje.  Registracija parapijos raštinėje arba telefonu 8 686 30227 
 

̌ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 
⁕ Nuo pirmadienio iki penktadienio, 16.00-17.30 val., Kankinių koplyčioje arba bažnyčio-
je. Adoracija vyksta su užtarimo ir vidinio išgydymo malda, kurią veda br. Paulius Vainei-
kis 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. Sakra-
mente. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, Aš jus atgaivin-
siu!“ (Mt 11, 28) 
 

MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ 
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kretin-
goje vyksta maldos akcija „Už taiką Ukrainoje“. Kovo 15 dieną prasidėjusi Kretingos 
pranciškonų inicijuojama maldos akcija vyks tol, kol Ukrainoje tęsis karas. Kviečiame kre-
tingiškius kasdien vidurdienį jungtis į maldą už taiką. 
 

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 
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Skaitinys iš Išminties knygos  (Išm 11, 23 – 12, 2) 
 

Viešpatie, juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkelė, 
nusverianti svarstykles,  
ir kaip rasos rytmetinės lašas,  
nukrintantis ant žemės. 
 

Bet tu esi gailestingas visiems, nes tu visa gali; 
tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti. 
Juk tu myli visa, kas yra, ir nesišlykšti nieko, ką esi padaręs, 
nes nebūtum padaręs, jeigu būtum nekentęs. 
 

Kaip būtų galėjęs kas nors išlaikyti jeigu tu nenorėtumei?  
Ar būti išlaikytas, jeigu nebūtų buvęs tavo pašauktas? 
Tu pasigaili visų, nes jie yra tavo, Viešpatie. 
tavo, kuris myli visa, kas gyva. 
 

Juk tavo nemari dvasia yra visur! 
Užtat tu pataisai nusižengusius pamažėle,  
įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda, 
kad jie paliktų savo nedorumą 
Ir dėtų viltį į tave, Viešpatie! 

 
 

 Atliepiamoji psalmė (Ps 144, 1–2. 8–11. 13–14) 
P.  Garbinsiu tavo vardą per amžius,  

man Dieve ir Karaliau. 
 
 

Aukštinsiu tave, mano Dieve ir Karaliau, 
tavo vardą garbinsiu per amžių amžius. 
Garbinsiu tave kasdiena, 
šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius. – P. 
 Viešpats atlaidus ir gailestingas, 
 rūstaut negreitas ir pilnas gerumo. 
 Geras kiekvienam yra Viešpats,  
 visiems savo kūriniams gailestingas. – P. 
Tau, Viešpatie, visi tavo kūriniai tedėkoja, 
ir tegarbina tave visi ištikimieji. 
Tepasakoja apie tavo karalystės garbę,  
tegarsina tavo galybę.—P. 
 Viešpats ištikimas visais savo žodžiais, 
 o visais darbais maloningas. 
 Viešpats kiekvieną klumpantį prilaiko, 
 pakelia gyvenimo palaužtuosius. – P. 
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BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 
 

ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR  VĖLINIŲ DIENOMIS 
Lapkričio 1 d. - 8:00, 10:30, 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, 12:30 ir 18:00 val.; 15 val. šv.Jurgio koplyčioje senosiose kapinėse 

Lapkričio 1– 7 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už jums brangius mirusius bus auko-
jamos vakarais 18:00 val. Tik lapkričio 6 ir 7 d. šv. Mišios 8:00 val. ryte. 
 

„WELL4AFRICA“ DĖKOJA UŽ AUKAS! 
⁕ Spalio 23-ąją, Misijų sekmadienį, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
parapijoje buvo renkamos aukos socialinei akcijai „Well4Africa“ („Šulinys Afrikai“). Jūsų 
gerumo dėka buvo surinkta 784 Eur suma. Norėdami ir ateityje remti vandens 
gręžinių įrengimą pranciškoniškose bendruomenėse, savo auką galite pervesti šiais 
rekvizitais: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas;  a/s LT363500010003370135; 
paskirtis - auka socialinei akcijai „Well4Africa“. Viešpats teatlygina visiems už dosnumą! 
Visas socialinės akcijos naujienas galite sekti interneto puslapyje well4africa.eu, Face-
book ir Instagram @well4africa.eu. 
 

 

 Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško tesalonikiečiams  
                     (2 Tes 1, 11–2. 3a) 
    Broliai ir seserys! 
  Mes nuolat meldžiamės už jus, kad mūsų Dievas padarytų jus vertus savo pašaukimo 
ir savo galybe tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų Viešpaties 
Jėzaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame, iš mūsų Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kris-
taus malonės. 
  Mes prašome jus, broliai ir seserys, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl 
mūsų surinkimo aplink jį: nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbaugi-
nami ar Dvasios pranašyste, ar žodžių, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties 
diena jau čia pat. 
 

 Posmelis prieš evangeliją (Jn 3, 16) 
P.  Aleliuja. – Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 

kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. – P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 19, 1–10) 
 

Anuo metu, atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachie-
jus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalė-
jo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad 
galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. 
 Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man 

reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. 
Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ 
 O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu 

vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. 
 Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuo-

nis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“. 

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 ir 23d. 
 

3. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės“ – visada leiskitės Dvasios 
stiprinami ir vedami. 
Prisikėlęs Kristus, skelbdamas mokiniams jų misiją būti jo liudytojais, pažadėjo ir malonę, reika-
lingą tokiai didelei atsakomybei: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės 
ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Pagal Apaštalų darbų pasakojimą, būtent po Šventosios 
Dvasios nužengimo ant Jėzaus mokinių pirmą kartą paliudijamas miręs ir prisikėlęs Kristus – tai 
įvyko per kerigminį skelbimą, vadinamąją šventojo Petro misionierišką kalbą Jeruzalės gyvento-
jams. Taip Jėzaus mokiniai, iš pradžių buvę silpni, baikštūs ir užsidarę, pradėjo pasaulio evan-
gelizavimo erą. Šventoji Dvasia juos sustiprino, suteikė drąsos ir išminties liudyti Kristų visų 
žmonių akivaizdoje. 
Kaip „nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 Kor 12, 
3), taip nė vienas krikščionis be Dvasios įkvėpimo ir pagalbos negali pateikti išsamaus ir tikro 
liudijimo apie Viešpatį Kristų. Todėl kiekvienas Kristaus mokinys misionierius yra pašauktas 
pripažinti esminę Dvasios veikimo svarbą, gyventi su Ja kasdienybėje ir nuolat iš Jos semtis 
jėgų bei įkvėpimo. Kai jaučiamės pavargę, be motyvacijos, sutrikę, nepamirškime kreiptis į 
Šventąją Dvasią maldoje – noriu dar kartą pabrėžti esminį maldos vaidmenį misionieriškame 
gyvenime, – kad leistumės gaivinami ir stiprinami Dvasios, nepaliaujamai trykštančios dieviška 
nauja energija ir džiaugsmu dalytis Kristaus gyvenimu su kitais. „Gauti Dvasios džiaugsmo yra 
malonė. Ir tai yra vienintelė galia, kurią galime turėti skelbdami Evangeliją, išpažindami tikėjimą 
Viešpačiu“ (Žinia Popiežiškosioms misijų draugijoms, 2020 m. gegužės 21 d.). Taigi Dvasia yra 
tikroji misijos veikėja: būtent ji tinkamu laiku ir tinkamu būdu duoda tinkamą žodį.  
 

Būtent Šventosios Dvasios veikimo šviesoje norime apmąstyti ir 2022 metų misionieriškas su-
kaktis. Šventosios tikėjimo skleidimo (de propaganda fide) kongregacijos įsteigimą 1622 m. 
paskatino noras plėtoti misionierišką užmojį naujose teritorijose. Apvaizdos įkvėpta intuicija! 
Kongregacija esmingai nulėmė, kad Bažnyčios evangelizacinė misija taptų iš tiesų tokia, t. y. 
nepriklausoma nuo pasaulinių jėgų kišimosi, kad būtų įsteigtos tos vietinės Bažnyčios, kurios 
šiandien yra tokios gyvybingos. Tikimės, kad kaip ir per pastaruosius keturis šimtmečius, Kong-
regacija su Dvasios šviesa bei jėga tęs ir stiprins savo darbą koordinuodama, organizuodama ir 
skatindama Bažnyčios misijų veiklą. 
Ta pati Dvasia, kuri vadovauja visuotinei Bažnyčiai, įkvepia paprastus vyrus ir moteris nepap-
rastoms misijoms. Štai lygiai prieš 200 metų jauna prancūzė Paulina Jaricot įkūrė Tikėjimo 
skleidimo draugiją; šiais jubiliejiniais metais bus švenčiama jos beatifikacija. Nepaisydama sun-
kių sąlygų, ji priėmė Dievo įkvėpimą kurti maldos už misionierius ir misijoms skirtų rinkliavų  
tinklą, kad tikintieji galėtų aktyviai dalyvauti misijoje „lig pat žemės pakraščių“. Ši geniali idėja 
davė pradžią Pasaulinei misijų dienai, kurią švenčiame kasmet ir kurios rinkliava visose parapi-
jose pervedama į pasaulinį fondą, iš kurio popiežius remia misijų veiklą. 
Šiame kontekste taip pat prisimenu prancūzų vyskupą Charles de Forbin-Janson, inicijavusį 
Šventosios vaikystės draugiją, skirtą puoselėti misijas tarp vaikų vadovaujantis šūkiu „Vaikai 
evangelizuoja vaikus, vaikai meldžiasi už vaikus, vaikai padeda vaikams visame pasaulyje “; 
taip pat ponią Jeanne Bigard, subūrusią Šv. apaštalo Petro draugiją seminaristams ir kunigams 
misijų kraštuose remti. Šioms trims misijų draugijoms lygiai prieš šimtą metų buvo pripažintas 
Popiežiškųjų draugijų statusas. Prieš 150 metų gimęs palaimintasis Paulius Manna, taip pat 
Šventosios Dvasios įkvėptas ir vedamas, įkūrė dabartinę Popiežiškąją misijų sąjungą, ugdančią 
ir skatinančią misionierišką sąmoningumą tarp kunigų, vyrų ir moterų vienuolių bei visos Dievo 
tautos. Pats Paulius VI, patvirtinęs šios Sąjungos popiežiškąjį statusą, buvo jos narys. Šias 
keturias Popiežiškąsias misijų draugijas miniu dėl jų didelių istorinių nuopelnų, taip pat norėda-
mas pakviesti jus šiais išskirtiniais metais kartu su jomis pasidžiaugti jų veikla, kuria jos remia 
evangelizavimo misiją visuotinėje Bažnyčioje ir vietinėse Bažnyčiose. Tikiuosi, kad vietinės 
Bažnyčios šiose draugijose ras patikimą priemonę Dievo tautos misionieriškai dvasiai puoselė-
ti. 
Brangūs broliai ir seserys, toliau svajoju apie visiškai misionierišką Bažnyčią ir naują krikščionių 
bendruomenių misionieriškos veiklos laikotarpį. Ir aš kartoju Mozės palinkėjimą Dievo tautai 
kelyje: „Tebūna visi Viešpaties žmonės pranašai!“ (Sk 11, 29). Taip tebūnie, kad visi Bažnyčioje 
būtume tuo, kas jau esame dėl krikšto: Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai! Šventosios 
Dvasios galia ir lig pat žemės pakraščių. Marija, Misijų Karaliene, melski už mus!  
(Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2022 m. sausio 6 d., Viešpaties Apsireiškimo iškilmė)  


