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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 pus-
lapyje @prakarteliukonkursas.   Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapi-
ją (Vilniaus g.2, koordinatorė – Vilma Tamašauskienė (+370 688 29558). 
 

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 IR ATGAILOS ŽYGIS KRETINGOS MIESTO GATVĖMIS 
⁕ Kiekvieną penktadienį, 14.00-16.00 val., pradedant nuo bažnyčios, apeinama vis kita 
Kretingos miesto dalis.  
 

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

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 

LITURGINIAI SKAITINIAI 
    28 P - Iz 2, 1–5 arba Iz 4, 2–6 • Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5. 6–7. 8–9 • † Mt 8, 5–11  
    29 A -  Iz 11, 1–10 • Ps 72, 1–2. 7–8. 12–13. 17 • † Lk 10, 21–24  
    30 T  -  Šv. Andriejus, apaštalas. Rom 10, 9–18 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Mt 4, 18–22 
      1 K –  Iz 26, 1–6 • Ps 118, 1. 8–9. 19–21. 25–27a • † Mt 7, 21. 24–27  
      2 P – Iz 29, 17–24 • Ps 27, 1. 4. 13–14 • † Mt 9, 27–31  
      3 Š – Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas. Iz 30, 19–21. 23–26 • Ps 147, 1–2. 3–4. 5–6 •  
  † Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 
      4 S –  II ADVENTO SEKMADIENIS  Iz 11, 1–10 • Ps 72, 1–2. 7–8. 12–13. 17 • Rom 15, 4–9 • † Mt 3, 1–12  

I ADVENTO  SEKMADIENIS 2022-11-27 
NR.1220 

 

Kiekvieną Advento sekmadienį įžiebiama žvakė  
Adventiniame vainike. Laukimo metas. Vilties ilgesys. Žalumos amži-
numas. Tikėjimo branda. Meilės glėbys. Žmogiškumo tikrovė. Dievo 

atėjimas… Tegul žvakės spindesys apšviečia ir kiekvieno mūsų kasdie-
nybės buitį, širdies pasaulį kelyje link palaimintos Kalėdų Nakties… 

 
 Pranašų žvakė – Iz 9, 1: „Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gy-
venusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“. 
 

Vainikas su keturiomis žvakėmis – tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, 
Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Adventas – 
trumpiausių metų dienų ir ilgiausių naktų metas, todėl ir mes dabar pasiilgstame 
šviesos, mokomės ją branginti ir dėkoti už ją pasaulio Kūrėjui. Melskime dan-
gaus Tėvą, kad Jis palaimintų Advento vainiką ir mūsų pastangas parengti savo 
širdis Jo Sūnaus atėjimui. 
 

(Uždegus pirmąją žvakę) 

Dieve, mūsų Tėve! Tu pamilai šią žemę ir jos gyventojus, todėl atsiuntei savo 
Sūnų, kuris tapo mūsų Broliu ir, gelbėdamas mus, atidavė savo gyvybę ant kry-
žiaus. Tačiau Tu, Tėve, prikėlei Jį iš mirties ir išaukštinai, kad mes visuomet 
galėtume su pasitikėjimu ir viltimi žvelgti į Tave. Tavo Sūnus Jėzus yra gyvas 
čia, mūsų bendruomenėje, ir Tu nuolat kvieti mus Jį atpažinti ir pamilti. Šian-
dien mes pradedame švęsti Adventą – džiaugsmingo laukimo, budėjimo, atsi-
naujinimo dienas. Ši uždegta žvakė tegul liudija mūsų troškimą priimti Jėzų į 
savo širdis ir drauge su Juo Tave garbinti, Tau dėkoti, visų žmonių Tėve. Tu 
per amžius esi didis savo gailestingumu ir meile. Amen. 
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BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

 
ŠVČ. M. MARIJOS  VALANDOS - RAROTOS 

⁕ Kiekvieną Advento sekmadienį 7:30 val. bažnyčioje kviečiame kartus giedoti Mergelės 

Marijos valandas. 
 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

 Jau galite įsigyti palaimintų kalėdaičių jūsų Kūčių vakarienės stalui... 

 Pašventintų tradicinių  bei kalėdinių žvakių.  

 Telšių vyskupijos išleistą 2023 m. kalendorių su Dievo tarno vyskupo Vincento Bori-
sevičiaus (1887-1946) svarbiausiais gyvenimo įvykiais. 

 
 

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 pašven-
tintų. (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 pamal-
dos, 18:00 val. šv. Mišios;  

 gruodžio 11 d. rekolekcijų mokymai vyks visų šv. Mišių (8:00, 10:30 ir 12:30 val.) me-
tu. 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 įvai-
rios parapijos maldos grupės ir bendruomenės. Kviečiame parapijiečius po kiekvienų 
šv. Mišių būtinai ateiti pasivaišinti ar įsigyti kalėdinių dovanėlių. Norinčias dalyvauti mu-
gėje parapijos grupes iki gruodžio 1 d. registruoja parapijos asistentė Vilma Tamašaus-
kienė (tel. 8 688 29558). 
 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS 
⁕ Gruodžio 8 d. 17 val. Marijos Legionas kviečia visus legionier ius į kasmetinį susiti-
kimą. Bažnyčioje kalbėsime Marijos Legiono maldas ir Švč. M. Marijos rožinį. 18 val. - 
šv. Mišios, kurios taip pat bus aukojamos už Marijos legionierius. 
  
TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA  
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL  
 

 
 
 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos (Iz 2, 1–5) 
 

    Žodis, kurį Izaijas, Amoso sūnus, matė Judo ir Jeruzalės regėjime. 
   Ateityje įvyks -  Viešpaties Namų kalnas stovės tvirtai iškilęs aukštai virš kalnų ir bus 
už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui; daug tautų ateis ir sakys: 
   „Ateikite, kopkime į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo Namus, kad jis pamokytų mus 
savo kelių, kad mes eitume jo takais.“ Nes iš Ziono ateis mokymas ir Viešpaties žodis 
iš Jeruzalės. 
  Taip jis išspręs ginčus tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas; jie perkals savo 
kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo 
prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. 
    O Jokūbo namai!  Ateikite, gyvenkime Viešpaties šviesoje! 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 121, 1–9) 
P.  Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. 
 

Džiaugiausi, kas buvo man pasakyta: 
„Į Viešpaties Namus keliaujam!“ 
Štai jau įkėlėme koją - 
tavo vartuose, Jeruzale, stovim. – P. 
 

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

Melskitės už Jeruzalės gerovę: 
„Tave pamilę saugūs tebūna! 
Tebūna palaima tarp tavo sienų, 
o tavo tvirtovėse ramybė. – P. 
 

Savo giminių ir bičiulių labui  
sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!” 
Dėl Viešpaties, mūsų Dievo, buveinės 
ieškosiu to, kas tau gera. – P. 
 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams (Rom 13, 11–14) 
    Broliai ir seserys! 
   Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išga-
nymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome.  
 Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluoki-
me šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavi-
mo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu 
Jėzumi Kristumi. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Ps 84, 8) 
P.  Aleliuja. – Viešpatie, parodyk mums savo ištikimą meilę  

ir mus išgelbės! – P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą (Mt 24, 37–44) 
 

  Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
 „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dieno-

mis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat die-
nos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai   

ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas palik-
tas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 

 Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu 
šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsi-
laužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikė-
site“. 


