
KELYJE  
 

̌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 atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) 

 - Popiežiaus intencija lapkričio mėnesį: meldžiamės, kad kenčiantiems vaikams – 
gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams – būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė 
vėl patirti šeimos meilę.  
 

Lapkričio Artuma: Bažnyčia, kur eini? 
Ar nuo Vatikano II Susirinkimo iki Sinodinio kelio ir tolyn?! O kaip ir kur keliaujame mes, 
Dievo tauta? Popiežius Pranciškus ragina: „Grįžkime prie Susirinkimo ir perženkime sa-
vo pačių ribas, atsispirdami pagundai užsisklęsti.“ 
Tad kuo toks svarbus ir tebeaktualus šiandien dar prieš 60 metų prasidėjęs Susirinki-
mas, kurį inicijavo „geruoju tėtuku“ vadintas, dabar šventuoju paskelbtas popiežius Jo-
nas XXIII? Juk kažkas ir Sinodinį kelią, pradėtą toje pačioje Dvasioje, jau vadina 
„trečiuoju Vatikano susirinkimu“... O kaip yra iš tiesų? 
 
 

 

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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 Šiandienos skaitiniai atskleidžia dvi nuostatas. Sadukiejų požiūriu, mirtis yra galutinė tikrovė. 
Atsidūrę prieš neperžvelgiamą mirties sieną, jie tvirtina, kad anapus nieko nėra. Jie pasikliauja 
žmogiškąja įžvalga ir nepriima prisikėlimo. Kitokios nuostatos laikosi Makabiejų knygos tikėjimo 
kankiniai. Jiems mirtis nėra gyvenimo pabaiga. Jie sudeda viltis į Viešpatį, kuris pašaukė į gyveni-
mą ir dėl kurio jie miršta. Jie pasitiki, kad bus prikelti, nors protu negali to paaiškinti. Sadukiejai 
užduoda klausimą, kurį, gal kitokiais žodžiais, užduodame mes: ar reikia tikėti mirusiųjų prisikėli-
mu ir kaip tuo patikėti. Jėzus pirmiausia atsako į jų pateiktą pavyzdį: aname pasaulyje neves ir 
netekės. Nors sadukiejų klausimas yra specialiai sugalvota groteskiška situacija, jis išduoda jų 
mintyse glūdinčią amžinojo gyvenimo sampratą. Pirmoji Jėzaus atsakymo dalis byloja: apie gyve-
nimą anapus mirties nedera kalbėti naudojantis žemiškojo gyvenimo patirtimi. Jei remsimės savo 
patirtimi, neišvengiamai nuklysime. Naujoji būtis tokia skirtinga nuo žemiškosios, kaip skiriasi 
žmonės ir angelai. Įrodydamas sadukiejams mirusiųjų prisikėlimą, Jėzus cituoja Mozę. Jis remiasi 
jų pripažįstamu didžiuoju autoritetu, nes sadukiejai nepripažino kitų pranašų. Iš tikrųjų Jėzus nie-
ko neįrodinėja, o tik remdamasis Raštu parodo, kad neigti prisikėlimą reikštų atmesti tikėjimą 
tikruoju ir gyvuoju Dievu. Jei tikime į gyvųjų Dievą, turime juo pasitikėti. Neigti prisikėlimą reikštų 
gyvąjį Dievą prilyginti nebyliems stabams. Neįmanoma tikėti prisikėlimu, jei tai tėra tik grynai 
intelektinė problema. Tikėdami turime angažuotis ir priimti riziką. Septyni broliai ir jų motina 
karaliaus akivaizdoje turėjo aiškų pasirinkimą. Jų ištikimybės apsisprendimas kilo ne tuomet, kai 
jie stojo karaliaus akivaizdoje. Jie jau seniai buvo pasiryžę rizikuoti savo gyvybe ir paliudyti ištiki-
mybę gyvųjų Dievui. Žavėdamiesi tikėjimo kankinių drąsa, turime suvokti, kad jie gyveno persekio-
jimų sąlygomis. Šie žmonės liko ištikimi, nepaisydami kankinimų ir mirties grėsmės. Nors savo 
šalyje šiuo metu neišgyvename tiesioginių tikėjimo persekiojimų, turime suvokti, kad dvasinė kova 
su blogio jėgomis tebevyksta. Piktasis priešas kėsinasi griauti santuoką ir šeimą, paniekinti žmo-
gaus gyvybės orumą. Turime nuolat stiprinti savo apsisprendimą Jėzaus žodžiu: tikime gyvųjų 
Dievą ir jam gyvename. Kai Dievui savo gyvenime skiriame jam deramą svarbiausią vietą, kiti 
dalykai taip pat stoja į savo vietas. Šiandienos pirmajame skaitinyje įspūdingas pavyzdys, kaip 
Dievas iškeliamas į pirmutinę vietą. Motina, kalbėdama sūnums gimtąja kalba, drąsina juos neiš-
sigąsti ir neišsižadėti tikėjimo. Nors žemiškajame gyvenime jie neišvydo savo ištikimybės rezulta-
tų, šiandienos liturgijoje švenčiame jų – ir mūsų – tikėjimo pergalę. (Iš leidinio „Bažnyčios žinios“ ) 
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BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

 MISIONIERIAUS GARETH LEYSHON MOKYMAI 
⁕ Lapkričio pirmadieniais (14, 21 ir 28 d.), 18 val., pranciškonų vienuolyno refektoriuje 
vyks misionieriaus Gareth Leyshon mokymų vaizdo įrašų peržiūra su diskusija. Kvie-
čiame dalyvauti Pastoracinės tarybos narius, brolius, parapijos savanorius ir visus, 
kurie neabejingi parapijos atsinaujinimui. Primename, kad katalikų kunigas, astrofizi-
kos mokslų daktaras Gareth Leyshon iš Velso rugpjūčio mėn. vedė Parapijos bend-
ruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalį ir kalbėjo aktualiomis temomis: „Kodėl 
parapijoms sekasi“, „Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją“, „Kaip žmonės 
tampa katalikais“, „Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių“, „Kaip pakviesti ir 
patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones“. 
 

PALAIMINIMŲ DIENA JAUNIMUI 
⁕ Lapkričio 19 d., nuo 12 val., Telšių Žemaitės dramos teatre (Respublikos g. 18, Tel-
šiai) vyksPalaiminimų diena jaunimui. Programoje  – Telšių vyskupo Algirdo Jurevi-
čiaus žodis ir pasaulio jaunimo liudijimai, įvairūs teminiai užsiėmimai, informacija apie 
PJD Lisabonoje, šlovinimas ir malda už jaunimą kartu su katalikiška charizmine bend-
ruomene „Viešpaties Balsas“ iš Vilniaus, šv. Mišios. Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 14 dienos. Skirta jaunimui nuo 14 iki 35 metų. Registracija ir daugiau infor-
macijos – interneto puslapyje kpjt.lt. Renginį Telšių vyskupijos jaunimui organizuoja 
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Telšių vyskupijos jaunimo centras ir 
Tarptautinė evangelizacinė mokykla. 
 

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, atsipra-
šome Dievo už nuodėmes ir nusikaltimus, padarytus mūsų mieste bei pasaulyje, mel-
džiamės už Kristaus pergalę. Žygį veda br. Paulius Vaineikis OFM. Už Kristų, už šei-
mą, už Lietuvą! 
 

MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ 
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje, Kre-
tingoje 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. 
 

 
 
  

  Skaitinys iš Antrosios Makabiejų knygos (2 Mak 7, 1–2. 9–14) 
 

  Anomis dienomis septyni broliai bei jų motina buvo suimti. Karalius, liepęs plakti 
rimbais ir diržais, mėgino priversti juos prieš Dievo Įstatymą valgyti. 
  Vienas brolių, kalbėdamas visų vardu, tarė: „Ką tu mėgini iš mūsų išgauti? Mes 
pasirengę verčiau mirti, negu nusikalsti savo protėvių įstatymams“. 
   Paskutinį kartą atsikvėpdamas jis tarė: „Nuožmusis niekše, tu atimi iš mūsų šį 
gyvenimą, bet pasaulio Karalius mus prikels naujam amžinam gyvenimui. Mes 
mirštame už jo įstatymus!” 
  Po to trečiasis buvo jų pašaipos auka. Kai jam buvo paliepta, jis iškišo liežuvį ir 
drąsiai ištiesė rankas. Jo žodžiai buvo kilnūs: „Iš Dangaus esu tai gavęs, dėl jo 
įstatymų jų nebranginu ir turiu viltį visą iš jo vėl gauti.“ Užtat net pats karalius ir jo 
tarnai stebėjosi drąsa jaunuolio, nieku laikančiu kančią. 
  Jam mirus, taip pat ir ketvirtasis buvo panašiai kankinamas ir žudomas. Būda-
mas arti mirties, jis tarė: „Aš pasirinkau mirti nuo žmonių rankos su viltimi, duota 
Dievo, kad jis mane sugrąžins į gyvenimą. Betgi tau prisikėlimo naujam gyvenimui 
nebus!“. 

 

Atliepiamoji psalmė (Ps 16, 1. 5 – 6. 8. 15) 
P.  Viešpatie, mane pabudusį džiugins tavo Artumas. 
 

Klausykis, Viešpatie, teisiojo skundų, 
Atsižvelk į manąjį šauksmą! 
Išgirsk mano maldą iš lūpų be vyliaus. – P. 
  Tavo Įstatymo kelio laikausi, 
  Nuo ji mano kojos niekada nenuklydo. 
  Šaukiuosi tavęs, nes tu išklausai mane, Dieve! 
  Atsuk savo ausį, klausykis mano žodžių. – P. 
Saugok mane kaip savo akies lėlytę, 
Sparnų paunksmėje mane paslėpki. 
Aš gi, būdamas doras, tavo veidą regėsiu, 
o pabudusį džiugins tavo Artumas. – P. 
 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško tesalonikiečiams
                    (2 Tes 2, 16–3, 5) 
    Broliai ir seserys! 
  Pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų Tėvas, pamilęs mus ir malo-
ningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, tesuramina jūsų širdis ir 
tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui. 
  Pagaliau, broliai ir seserys, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią 
ir būtų gerbiamas kaip ir pas jus, o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų 
žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jus ir apsaugos 
nuo pikto. Mes pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsa-
kome. Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Apr 1, 5–6) 
P.  Aleliuja. – Jėzus Kristus yra pirmutinis prisikėlęs iš numirusių; 
                     jam šlovė ir galybė per amžių amžius! – P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 20, 27–38) 
 

   Anuo metu atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir uždavė Jė-
zui klausimą: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: 'Jei kieno vedęs brolis  

numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuo-
nių'. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė 
antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiau-
siai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi 
visų septynių žmona!“ 
    Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti daly-
vauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie 
mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai, bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. 
  O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį va-
dina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Die-
vas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“. 


