̌ MISIONIERIAUS GARETH LEYSHON MOKYMAI
⁕ Lapkričio pirmadieniais (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“.

KELYJE
XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
Kristus Karalius - Visatos Valdovas
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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 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 V. Už Kristų, už
šeimą, už Lietuvą!
LITURGINIAI SKAITINIAI
21 P - Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Zch 2, 14–17 • Lk 1, 46–47. 48–49. 50–51. 52–53. 54–55 •
† Mt 12, 46–50
22 A – Šv. Cecilija, mergelė, kankinė. Apr 14, 14–20a • Ps 96, 10. 11–12. 13 • † Lk 21, 5–11
23 T - Apr 15, 1–4 • Ps 98, 1. 2–3ab. 7–8. 9 • † Lk 21, 12–19
24 K – Šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai. Apr 18, 1–2. 21–23; 19, 1–3. 9a •
Ps 100, 1–2. 3. 4. 5 • † Lk 21, 20–28
25 P – Apr 20, 1–4. 11 – 21, 2 • Ps 84, 3. 4. 5–6a. 8a • † Lk 21, 29–33
26 Š – Apr 22, 1–7 • Ps 95, 1–2. 3–5. 6–7 • † Lk 21, 34–36
27 S – I ADVENTO SEKMADIENIS Iz 2, 1–5 • Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5. 6–7. 8–9 • Rom 13, 11–14 •
† Mt 24, 37–44
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

Prašykime šiandien sau Kristaus Karaliaus tvirtumo,
kad sugebėtume savo šeimose, bendruomenėse, ten,
kur esame, gyventi jo vertybėmis ir jas skleisti.
Melskime drąsos ir meilės, kuria galėtume dalytis su kitais,
prašykime atverti mūsų sielas. Branginkime Kristaus tiesą ir
klausykime jo balso. Amen.

Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos (2 Sam 5, 1–3)
Anomis dienomis visos Izraelio giminės atėjo į Hebroną pas Dovydą ir tarė:
„Štai mes esame tavo kūnas ir kraujas. Jau anksčiau, Sauliui esant mūsų karaliumi, tu išvesdavai į žygį ir parvesdavai iš žygio Izraelį. Tau Viešpats tarė: 'Tu
būsi mano tautos Izraelio ganytojas, tu būsi Izraelio karalius'“.
Visi Izraelio seniūnai atėjo į Hebroną pas karalių. Karalius Dovydas sudarė su
jais sandorą Hebrone Viešpaties akivaizdoje, ir jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi.
Atliepiamoji psalmė (Ps 121, 1–2. 4–5)
P. Į Viešpaties Namus džiaugsmingai keliaukim.
Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta:
„Į Viešpaties Namus keliaukim!“
Štai jau įkėlėme koją tavo vartuose, Jeruzale, stovim. – P.

Kopia į ją gentys - Viešpaties gentys,
kaip įsakyta Izraeliui,
kad padėkotų Viešpaties vardui.
Ten pastatyti teismo sostai,
Dovydo namų sostai. – P.

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams (Kol 1, 12–20)
Broliai ir seserys!
Dėkojame Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje,
kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę.
O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta
visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės,
ar kunigaikštystės, ar galybės, – visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir
visa juo laikosi.
Ir jis yra Kūno – Bažnyčios Galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame
kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa
sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.
Posmelis prieš evangeliją (Mk 11, 10)
P. Aleliuja. – Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai
mūsų tėvo Dovydo Karalystei! – P. Aleliuja.

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką (Lk 23, 35–43)
Anuo metu seniūnai tyčiojosi iš Jėzaus kalbėdami: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats
išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“
Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei
tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“
Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu
teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“.
Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“
Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į KETURNAUJIENĄ
⁕ Prisimenant Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos apsireiškimą 1969.11.14d. Lapkričio 21d.
pirmad. organizuojama piligrimystė į Keturnaujieną (Šakių raj.) Apsireiškimo
koplyčioje 10:30 Adoracija, 12:00 Šv.Mišios ir Agapė.

1969 m. lapkričio 14 d. Suodžiuose šio kaimo gyventojai, tuometinio Keturnaujienos kolūkio melžėjai Anelei
- ANELIUTĖ Matijošaitienei (Staugaitytei) (1927–2012) pasirodė Jėzus Kristus ir Marija. Žinia apie apsireiškimą ėmė plisti labai sparčiai, žmonės ėmė lankyti Aneliutės sodybą, deginti žvakutes. Sovietų valdžia negalėjo su tuo taikstytis ir Anelitę iškėlė į gyvenvietę, jos trobą nugriovė ir įrengė žemės ūkio aviacijos aerodromą. Pati liudininkė dėl jos regėjimų keturis mėnesius priverstinai buvo „gydoma“ stipriais vaistais
psichiatrinėje ligoninėje.
Prasidėjus Atgimimui moteris grįžo į savo lauką, už užsienio lietuvių suaukotas lėšas jai pastatyta nauja
troba, o vėliau – ir koplyčia, kuri 2002 m. buvo pašventinta.
2012 m. balandžio 22 d. Aneliutė Matijošaitienė amžinojo poilsio atgulė greta savo namų ir Dievo gailestingumo koplyčios. Laidotuvėse dalyvavo apie tūkstantis tikinčiųjų, dvidešimt kunigų. Apie žymiąją regėtoją 1998 m. sukurtas filmas „Apie apreiškimus“ (rež. Vytautas V. Landsbergis), kuriame Keturnaujieną bandoma palyginti su kitomis Apsireiškimų vietomis – pripažintais Lurdu, Fatima ir kt. Masiškai tikintieji į Keturnaujieną ėmė plūsti Atgimimo laikotarpiu. Tūkstančiai žmonių melsdavosi čia apsireiškusiems šventiesiems,
o iš šiferio sukaltose laikinose klausyklose kunigai klausydavo išpažinčių. Maldos namai pastatyti nugriautos
sodybos vietoje, kur buvo apsireiškęs Jėzus Kristus ir jo motina Marija.

Kelionę organizuoja br.Paulius Vaineikis OFM
Išvykstam autobusu nuo Kretingos kultūros rūmų 8:00 grįžtam 18:00
Norintys važiuoti užsiregistruokite pas Birutę 8-676-52412

Sveikiname mūsų parapijos kleboną brolį Paulių Bytautą OFM,
kuris šiandien švenčia 65-ąjį gimtadienį ir linkime:
 Dievo palaimos ir pagalbos kiekvienam Jūsų gyvenimo žingsniui;
 drąsos, ištvermės ir kilnumo įgyvendinant naujus sumanymus;
 atkaklumo, kantrybės, giedro spinduliuojančio gerumo, nuolat rodant
meilę Kryžiui – meilę, kuri sustiprina ryžtą, padeda atitrūkti nuo žemiškųjų dalykų, skatina džiugiai dalyti Dievo gautąsias dovanas artimui.

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, koordinatorė – Vilma Tamašauskienė (+370 688 29558).

KALĖDOJIMAS
⁕ Nuo lapkričio 27 d. prasideda Advento laikotarpis, laukiame Kristaus Gimtadienio.
Labai svarbu, kad Viešpats užgimtų ir mumyse, kad Jis ateitų į kiekvieno namus. Tad
tęsdami seną kalėdojimo tradiciją pakvieskime kunigą į savo namus, kad juos pašventintų. (Aplankymui galima užsirašyti ir parapijos raštinėje, Vilniaus g.2).
ADVENTO REKOLEKCIJOS
⁕ Gruodžio 9-11 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Jas ves br.
Michał Ferenc OFM Cap. Brolis Mykolas yra kilęs iš Augustavo (Lenkijos), o šiuo
metu yra brolių kapucinų Paulių vienuolyno vyresnysis. Rekolekcijų tvarka:
 gruodžio 9 d., 18:00 val.- šv. Mišios bažnyčioje, 19:00 val.- konferencija šv. Antano
rūmų salėje;
 gruodžio 10 d., 16:00 val.- konferencija bažnyčioje, 16:30 val.- Susitaikinimo pamaldos, 18:00 val. šv. Mišios;
 gruodžio 11 d. rekolekcijų mokymai vyks visų šv. Mišių (8:00, 10:30 ir 12:30 val.)
metu. Nuoširdžiai dalyvaukime, kad paruoštume savo širdis Jėzaus gimimui!
SUGRĮŽTA PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“
⁕ Gruodžio 11 d., trečiąjį advento sekmadienį Gaudete, pranciškonų vienuolyno koridoriuose vėl vyks tradicinė parapijos mugė „Džiūgauk“, kurios metu prisistatys įvairios
parapijos maldos grupės ir bendruomenės. Kviečiame parapijiečius po kiekvienų šv.
Mišių būtinai ateiti pasivaišinti ar įsigyti kalėdinių dovanėlių. Norinčias dalyvauti mugėje parapijos grupes iki gruodžio 1 d. registruoja parapijos asistentė Vilma Tamašauskienė (tel. 8 688 29558).
Akcija: MALDA UŽ KUNIGUS.
Kviečiame dvasiškai „įsisūnyti“ 1 kunigą ir už jį kiekvieną dieną melstis visus ateinančius metus. Maldą ir laiką pasirenkate patys.
MALDOS AKCIJA UŽ TAIKĄ
⁕ Kasdien, 12.00–12.30 val., prie J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje.

