̌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)
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.
Mūsų parapijos išlaidų ir pajamų ataskaita už spalio mėnesį:
Pajamos:
 Rinkliavos 8311,64 Eur
 Aukos 1559,33 Eur
Išlaidos:
 Už elektrą mokėjome 1652,24 (spalį mokame už rugsėjo sąnaudas)
 Atlyginimai 4800,93 Eur
 Sodros įmokos 1311,80 Eur
LTURGINIAI SKAITINIAI
14 P - Apr 1, 1–4; 2, 1–5a • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Lk 18, 35–43
15 A – Apr 3, 1–6. 14–22 • Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5 • † Lk 19, 1–10
16 T - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA. Iz 9, 1–3. 5–6 • Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8 •
Gal 4, 4–7 • † Jn 19, 25–27
17 K – Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė. Apr 5, 1–10 • Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b • † Lk 19, 41–44
18 P – Apr 10, 8–11 • Ps 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131 • † Lk 19, 45–48
19 Š – Apr 11, 4–12 • Ps 144, 1. 2. 9–10 • † Lk 20, 27–40
20 S – XXXIV EILINIS SEKMADIENIS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
2 Sam 5, 1–3 • Ps 122, 1–2. 4–5 • Kol 1, 12–20 • † Lk 23, 35–43
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 pranašo Malachijo knygos (Mal 3, 19–20a. 4, 1–2a)
„Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip
krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, - ateinanti diena juos taip sudegins, - kalbėjo Galybių Viešpats, –kad
nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.
Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 5–9)
P. Viešpats ateina tautų teisti teisingai.
Lyra ir giesme Viešpatį šlovinkit,
pritarkit, lyra skambiai savo giesmei.
Rago gaudesiu ir trimitais
Karaliaus, Viešpaties, Artume džiugesį
skleiskit. – P.
Teūžia jūra ir visi jos gyviai,
pasaulis ir visa, kas jame gyvena.
Delnais teploja upės;
iš džiaugsmo drauge ir kalnai tegieda
Viešpaties Artume, nes jis ateina,
jisai ateina valdyti žemės. – P.
Teis jis teisingai pasaulį,
valdys jo tautas - atsidavęs. – P.
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško tesalonikiečiams
(2 Tes 3, 7–12)

Broliai ir seserys!
Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi pas jus netinginiavome ir
nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; ir ne todėl, kad neturime
teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis
sekti.
Dar būdami pas jus, mes skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ Mat mes
girdime, jog kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja.
Tokiems žmonėms mes įsakome ir juos raginame Viešpatyje Jėzuje Kristuje
ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 21, 28)
P. Aleliuja. – Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. – P. Aleliuja.
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 21, 5–19)
Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę
mano vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir 'Atėjo metas!' Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite
apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių
žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus.
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys
jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga
liudyti.
Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios
iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs
dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme
jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Caritas kreipimasis VI Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimo ir Advento akcijos
„Gerumasmus vienija“ pradžios proga
XXXIII eilinis sekmadienis 2022 m. lapkričio 13 d.

Mieli broliai kunigai, mieli tikintieji,
Šiandien, lapkričio 13-ąją, pasitinkame VI Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ši diena ir šiemet ateina kaip sveika provokacija, padedanti mums apmąstyti savo gyvenimo būdą ir daugybę dabarties vargo apraiškų. Esame kviečiami atnaujinti asmeninį ir bendruomeninį įsipareigojimą vargstantiems.
Popiežius ragina vargšų akivaizdoje ne kalbėti, bet pasiraitoti rankoves ir praktiškai įgyvendinti
tikėjimą tiesioginiu dalyvavimu. To negalime deleguoti kitiems. Kaip parodė dar viena pasaulį
ištikusi karo tragedija, solidarumas yra dalytis tuo mažu, ką turime, su tais, kurie neturi nieko
arba turi per mažai, kad niekas nenukentėtų.
VI-ajai Vargstančiųjų dienos Žiniai pasirinkti antrojo laiško korintiečiams žodžiai „Jėzus Kristus
dėl jūsų tapo vargdieniu“ (plg. 2 Kor 8, 9). Atsiliepdami į Šventojo tėvo kvietimą, dalykimės
gyvenimu iš meilės, laužykime savo egzistencijos duoną su broliais ir seserimis, pradėdami nuo
mažiausiųjų. Tai reiškia ne dažnai pasitaikančią globėjišką nuostatą vargšų atžvilgiu, o įsipareigojimą, kad niekam netrūktų būtinų dalykų. Kaip pabrėžia Popiežius, gelbsti ne aktyvizmas, bet
nuoširdus ir didžiadvasiškas dėmesys, leidžiantis artintis prie vargšo kaip prie brolio, kuris ištiesia ranką, kad aš pats pabusčiau iš letargo, į kurį patekau.
Šventojo Tėvo minčių įkvėpti pasitikime ir kasmetinę Caritas akciją „Gerumas mus vienija“, kuri
jau 25 kartą suteikia progą asmeniškai ir bendruomeniškai įsitraukti į Caritas žvakelių gamybą,
dovanojimą, taip atsidėkojant aukotojams už pagalbą Caritas globojamiems žmonėms.

Įsigyję žvakelę už auką nesustokime dalintis, prisidėkime prie Caritas ar kitų meilės artimui
darbų savo bendruomenėse, skirdami laiko savanorystei, dalindamiesi žiniomis ir kitais gebėjimais.
Dėkoju Jums, brangūs tikintieji, už širdžių atvėrimą ir rūpestį patiriančiais sunkumus, parapijų
bendruomenių sąmoningumo ir atjautos ugdymą bei kasmetinį įsitraukimą į Caritas iniciatyvas. Tegu šių metų Caritas gerumo žvakučių šviesa suteikia jaukumo Jūsų namams, stiprina
vienybę varge ir teikia taikaus pasaulio viltį, kurios taip esame reikalingi šiuo nelengvu laiku.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Arkivyskupas Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Kęstutis Kėvalas

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. Kviečiame dalyvauti Pastoracinės tarybos narius, brolius, parapijos savanorius ir visus,
kurie neabejingi parapijos atsinaujinimui. Primename, kad katalikų kunigas, astrofizikos mokslų daktaras Gareth Leyshon iš Velso rugpjūčio mėn. vedė Parapijos bendruomeniškumo 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, Telšiai) vyksPalaiminimų diena jaunimui. Programoje – Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus žodis ir pasaulio jaunimo liudijimai, įvairūs teminiai užsiėmimai, informacija apie
PJD Lisabonoje, šlovinimas ir malda už jaunimą kartu su katalikiška charizmine bendruomene „Viešpaties Balsas“ iš Vilniaus, šv. Mišios. Būtina išankstinė registracija iki
lapkričio 14 dienos. Skirta jaunimui nuo 14 iki 35 metų. Registracija ir daugiau informacijos – 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, 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!
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2022
⁕ „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“

Artėjant šv. Kalėdoms mažesnieji broliai vėl skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai
kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 4 d. užregistruoti jas į konkursą. Nuo gruodžio 5 iki 19 d. prakartėlės bus eksponuojamos parapijoje, o paskui 3 gražiausios keliaus į Vilniaus pranciškonų parapiją.

Daugiau informacijos apie konkursą ir visos naujienos: www.prakartele.lt arba FB puslapyje
@prakarteliukonkursas.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapiją (Vilniaus g.2, koor dinator ė – Vilma Tamašauskienė
(+370 688 29558).

