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PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2022 
⁕  „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ 
Nuo gruodžio 5 laukiam jūsų prakartėlių, kurios bus eksponuojamos koridoriuje prie rašti-
nės, 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). 
 

ŠVENTINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Jei tau 14-17 metų, TEM jaunimas ir brolis Paulius Vaineikis OFM kviečia kartu sutikti 
Naujus metus ,,Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“, gruodžio 30 
- sausio 1 d. Jaunimo sodyboje (Kėkštų k.Kretingos r.). Registracija iki gruodžio 26 d. 
informacija el.paštu: evangelizacija@gmail.com 
 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 
⁕ Nuo pirmadienio iki penktadienio, 16.00-17.30 val., Kankinių koplyčioje arba bažnyčio-
je. Šeštadieniais Adoracija prasideda po 10 val. šv. Mišių ir trunka iki 17.30 val. Adoraci-
jos 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) 
 

 
TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA  
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL.  
 

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 
    5 P - Iz 35, 1–10 • Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14 • † Lk 5, 17–26  
    6 A - Iz 40, 1–11 • Ps 96, 1–2. 3. 10ac. 11–12. 13 • † Mt 18, 12–14  
    7 T  -  Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Iz 40, 25–31 • Ps 103, 1–2. 3–4. 8. 10 •  
  † Mt 11, 28–30 
    8 K –  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Pr 3, 9–15. 20 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4 •  
  Ef 1, 3–6. 11–12 • † Lk 1, 26–38 
    9 P – Iz 48, 17–19 • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Mt 11, 16–19  
  10 Š – Sir 48, 1–4. 9–11 • Ps 80, 2ac. 3b. 15–16. 18–19 • † Mt 17, 10–13  
  11 S –  III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE). Iz 35, 1–6a. 10 • Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10 • Jok 5, 7–10 •  
  † Mt 11, 2–11 
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Antrasis sekmadienis (uždegant antrąją žvakę) 
 

(Betliejaus žvakė – Mch 5,1):„O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp 
Judo kaimų, iš tavęs kils tas, kuris valdys Izraelį: jo kilmė siekia senų senovę, 
seniai praėjusius laikus.“ 
 

Uždegdami antrąją Advento žvakę, mes prisimename savo tikėjimo 
protėvių giesmę: „Viešpatie, tavasis žodis yra mano žingsniams žibintas, šviesa 
mano takui“(Ps 119). Amžinasis Dievas ir šiandien nepaliauja kalbėjęs mums ir 
laukęs mūsų atsako. Mes meldžiame sau atvirumo bei drąsos priimti Dievo žodį 
ir pagal jį gyventi. Mes pasitikime Viešpaties pažadu nuskaidrinti gaubiančias 
žemę sutemas ir atnaujinti žmonijos veidą. 
(uždegus antrąją žvakę) 
 Dangaus Tėve! Sukūręs pasaulį ir žmonių giminę, tu per visus amžius ieško-
jai kelių į žmogaus širdį. Iš kartos į kartą tu kalbinai išrinktąją Izraelio tautą savo 
nuostabiais darbais ir savo įkvėptųjų pranašų žodžiais. O kada prisiartino malo-
nės metas, tu prabilai per savo mylimąjį Sūnų, gimusį iš moters ir visa kuo, išs-
kyrus nuodėmę, tapusį panašiu į mus. Tai buvo tavo svarbiausias Žodis, Tėve, 
nes per jį pamatėme, koks esi mums ištikimas ir geras. Visi šventieji Raštai išsi-
pildė jame, o tūkstantmečiai žmonijos lūkesčiai ir viltys tapo didinga tikrove, kai 
savo krauju nuplovęs mūsų kaltes jis dosniai išliejo mums savosios Dvasios. 
Mes laukiame tos dienos, kada galėsime išvysti tave, Dieve, veidas į veidą ir 
amžinai džiaugtis tavo šviesybėje.  
Amen.   
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BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

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 
⁕ Prasidėjo Adventas, laukiame Kristaus Gimtadienio. Labai svarbu, kad Viešpats už-
gimtų ir mumyse, kad Jis ateitų į kiekvieno namus. Tad tęsdami seną kalėdojimo tradici-
ją pakvieskime kunigą į savo namus, kad juos pašventintų. (Aplankymui galima užsira-
šyti ir parapijos raštinėje, Vilniaus g.2). 
 

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. 
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. Būtinai užsuk! 
PARODA 
⁕ Kviečiame bažnyčios galerijoje iki gruodžio 15 d. aplankyti  mūsų parapijietės Rasos 
LaPienės fotografijų parodą ,,Flora šypsosi lėtai. 

Skaitinys i pranašo Izaijo knygos (Iz 11, 1–10) 
 

  Aną dieną iš Išaijo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis 
Viešpaties dvasia: dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pa-
žinimo ir Viešpaties baimės - jo džiugesys bus Viešpaties baimė.  
 Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdas spręs. Pagal teisumą teis jis vargšus, 
nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplaks žemę, savo 
lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui. Teisingumas  bus jo juosmens diržas, ištikimy-
bė – jo strėnų juosta. 
 Tada vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku. Veršis ir liūtukas ganysis kartu 
-  juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jų jaunikliai. 
Liūtas ės šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais prie angės lindynės, mažylis kiš ranką į gy-
vatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nei jokiai 
niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. 
 Tą dieną Išajo šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jo buveinė 
bus šlovinga. 
 

 Atliepiamoji psalmė (Ps 71, 1–2. 7–8. 12–13. 17) 
P.  Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. 

Dieve suteik savo teisingumo karaliui 
ir teisumo karaliaus sūnui, 
kad teistų teisingai tavąją tautą 
Ir tavo skriaudžiamuosius teisiai. – P. 
   Žydės jo dienomis visuotinė taika ir teisumas, 
   kol švies padangėj mėnulis. 
   Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros, 
   nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. – P. 
Jis juk beturtį gelbsti, kai jo šaukias 
Ir nuskriaustąjį, kuriam nepadeda niekas. 
Vargšais jis rūpinasi ir bedaliais,- 
varguolių gyvastį gelbės. – P. 
   Amžiams teišlieka karaliaus vardas; 
   Tetveria jo garsas taip ilgai kaip saulė. 
   Juo palaiminti tebūna visi mirtingieji, 
   Teskelbia jį laimingu visos tautos. – P. 

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams (Rom 15, 4–9) 
    Broliai ir seserys! 

  Visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguo-
da turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vie-
nos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. 

  Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei. Aš sakau: Kristus ta-
po apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisybės, kad patvirtintų protėviams suteiktus paža-
dus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta: 
„Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardui giedosiu“. 

 

 Posmelis prieš evangeliją (Lk 3, 4. 6) 
P.  Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią! ištiesinkite jam takus! 
                     Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. – P. Aleliuja. 
 

Iš Evangelijos pagal Matą (Mt 3, 1–12) 
 

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 
„Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė“. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas  

 

Izaijas yra pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Iš-
tiesinkite jam takus!“ 

Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu dir-
žu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. 

Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie 
išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir 
sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: 

„Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Parodykite tikrų 
atsivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: 'Juk mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sa-
kau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie me-
džio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į 
ugnį. 

 Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už 
mane – aš nevertas jam nė kurpių nešioti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 
Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius sugabens į klėtį, o pelus sude-
gins neužgesinama ugnimi“. 


