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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 bažny-
čioje. Šeštadieniais Adoracija prasideda po 10 val. šv. Mišių ir trunka iki 17.30 val. Ado-
racijos valandų budėjimą yra pasidalijusios parapijos maldos grupės ir bendruomenės. 
Kviečiame kiekvieną atrasti bent valandą laiko per savaitę pabūti su Jėzumi Švč. Sak-
ramente. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, Aš jus atgaivin-
siu!“ (Mt 11, 28) 
 

Mūsų parapijos išlaidų ir pajamų ataskaita už lapkričio mėnesį: 
Pajamos: 

 Rinkliavos 7250,39 €. 

 Aukos 1187 €. 

 Seminarijai (11.20 rinkl.) - 1325,02 €. 
Išlaidos: 

 Pastatų išlaikymas 1184,69 €. (lapkritį mokame už spalio sąnaudas) 

 Atlyginimai ir įmokos sodrai 5704,59 €. 
 
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 
    12 P - Sk 24, 2–7. 15–17a • Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9 • † Mt 21, 23–27  
    13 A - Šv. Liucija, mergelė, kankinė. Sof 3, 1–2. 9–13 • Ps 34, 2–3. 6–7. 17–18. 19. 23 • † Mt 21, 28–32 
    14 T  - Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Iz 45, 5a. 7–8. 18. 21b–25 • Ps 85, 9ab–10. 11–12. 
   13–14 • † Lk 7, 19–23 
    15 K – Iz 54, 1–10 • Ps 30, 2. 4. 5–6. 11–12a. 13b • † Lk 7, 24–30  
    16 P – Iz 56, 1–3a. 6–8 • Ps 67, 2–3. 5. 7–8 • † Jn 5, 33–36  
    17 Š – Pr 49, 2. 8–10 • Ps 72, 1–2. 3–4ab. 7–8. 17 • † Mt 1, 1–17  
    18 S –  IV ADVENTO SEKMADIENIS. Iz 7, 10–14 • Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6 • Rom 1, 1–7 • † Mt 1, 18–24  

III ADVENTO  SEKMADIENIS 2022-12-11 
NR.1222 

Trečiasis sekmadienis (uždegant trečiąją žvakę) 
  

 Piemenėlių žvakė – Lk 2,9-10:“Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos 

nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: 

Nebijokite! Štai aš skelbiu didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.“ 

 Šiandien įsižiebs dar viena žvakė Advento vainike. Dar daugiau šviesos pask-

lis aplinkui. Bažnyčia šį sekmadienį apaštalo Pauliaus žodžiais skelbia: „Viešpats 

yra arti.“ Prašykime malonės, kad galėtume pajusti Kristaus artumą, jo meilę ir 

bičiulystę. Kiekviena gyvenimo akimirka mums dovanoja susitikimą su Kristumi. 

Kai klausomės jo žodžių, kai mylime vienas kitą, kai drauge meldžiamės ir dalija-

mės šventąją Eucharistijos duoną, jis yra su mumis. 
 

Trečiasis sekmadienis (uždegus trečiąją žvakę)  

 Dangaus Tėve! Tu nenorėjai būti savo vaikams tolima ir šalta žvaigždė visatos 

platybėse, abejingas ir nebylus pasaulio stebėtojas. Prabilęs iš degančio krūmo, 

tu pranašui Mozei pasakei savo vardą: „Aš esu, kuris esu“. Per visą žmonijos 

istoriją tu buvai su mumis dėl mūsų. Tavo pėdomis išmarginti visi žemės takai. Tu 

ėjai į tremtį, į vergiją, į dykumą, kad guostum ir stiprintum savo tautą. Didžiausi 

žmonių giminės nusikaltimai nesugriovė tavo palankumo mums: nedėkingam ir 

neištikimam kūdikiui tu iš naujo tiesei draugystės ranką, nes tavo širdis, Tėve, 

negalėjo nemylėti mūsų. Mes patyrėme brangiausią tavo artumo ženklą, kai tavo 

viengimis Sūnus tapo Žmogaus Sūnumi, kad pasiliktų su mumis iki laikų pabai-

gos, vesdamas pasaulį į tavo meilės prieglobstį. Amen.  
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BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

SUGRĮŽTA PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“ 
⁕ Šį sekmadienų gruodžio 11 d., pranciškonų vienuolyno koridoriuose vyksta tradicinė 
parapijos mugė „Džiūgauk“, kurios metu galite įsigyti dovanėlių ir susipažinti su įvairio-
mis parapijos maldos grupėmis ir bendruomene. Būtinai užsuk! 
 

ŠV. KALĖDŲ AKCIJA „DOVANA PO EGLUTE“ 
⁕ Kviečiame parapijos šeimas - tėvelius kartu su vaikais - per paskutinę advento savaitę 
paruošti po kalėdinę dovanėlę skurdžiau gyvenantiems mūsų parapijos vaikams. Supa-
kavę savo dovanėlę galite ant jos nurodyti, kokio amžiaus berniukui ar mergaitei ji skir-
ta. Iki gruodžio 24 d. visas dovanėles galima padėti po eglute bažnyčioje. Per šv. Kalė-
das jos bus perduotos Motinos Teresės seserims, kurios savo nuožiūra dovanėles išda-
lins vaikams. Dėkojame, kad darote gera ne tik tiems, kurie ir jums daro gera! 
 

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. 

 

EKSTRAORDINARINIAI KOMUNIJOS DALINTOJAI 
⁕ Gruodžio 3d., Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius vienuolikai mūsų parapijiečių, 
baigusiems ekstraordinarinių Komunijos dalintojų mokymus, įteikė kanoninį siuntimą - 
įgaliojimą vykdyti Šv. Komunijos dalintojų tarnystę! Kanoniniai siuntimai įteikti: Rimantui 
Radzevičiui OFS, Kęstučiui Balsevičiui OFS, Jonui Drungilui OFS, ses. Sor Ines Portu-
gal Encinas FMSC, ses. Julijai Lukauskaitei FMSC, ses.Danutei Ančerytei FMSC, ses. 
Editai Gramauskaitei, ses. Brigitai, Mildai Serapinienei, Redai Čičiūnienei, Mindaugui 
Čičiūnui. Sveikiname ir džiaugiamės! Dievo palaimos nešant Viešpatį. 
 

PARODA 
⁕ Kviečiame bažnyčios galerijoje aplankyti  mūsų parapijietės Rasos LaPienės fotogra-
fijų parodą ,,Flora šypsosi lėtai. 
 

šv. Mišių laikas per šv. Kalėdas ir Naujus:  
gruodžio 24 d. - 10:00 ir 21:00 val.;  
gruodžio 25 d. - 8:00, 10:30 ir 12:30 val. 
gruodžio 26 d. - 8:00, 10:30 ir 12:30 val.  
gruodžio 31 d. - 10:00, 18:00 ir 22:30 val.  
2022 m. sausio 1 d. - 8:00, 10:30 ir 12:30 val. 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos (Iz 35, 1–6a. 10) 
 

    Pradžiugs dykuma, tyrlaukiai, krykštaus pražysdama dykvietė. Kaip lelija jinai žydė-
te sužydės ir džiūgaute džiūgaus laiminga. Jai suteikta bus Libano šlovė, Karmelio ir 
Šarono didingumas. Jie Viešpaties šlovę matys, didingumą mūsų Dievo. 
Duokite jėgų pavargusioms rankoms, paremkite drebančius kelius, sakykite tiems, 
kurių širdis baiminasi: 
  „Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerštas ir atpildas. Pats Dievas 
ateis ir jus išgelbės“. 
  Tada atmerktos bus akliesiems akys, atsivertos kurtiesiems ausys.  
  Tada raišasis šokinės tarytum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. 
   Kuriuos Viešpats išlaisvino, tie sugrįš ir įžengs į Zioną su giesme, amžinu džiaugsmu 
vainikuoti.  Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 145, 7–10) 

P.  Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų. 
Amžiais jis savo pažado laikos, 
gina teises nuskriaustųjų, 
alkaniems parūpina duonos. 
Viešpats kalinius išvaduoja. – P. 
       Viešpats atveria akis akliesiems. 
       Viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius, 
       Viešpats myli Viešpats teisiuosius. 
       Viešpats ateivius saugo. – P. 
Globoja našlaitį ir našlę, 
Bet supainioja nedorėlių kelią. 
Viešpats viešpataus per amžius, 
tavo Dievas, per visas kartas, Zione! – P. 

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško (Jok 5, 7–10) 
 

   Būkite kantrūs, broliai ir seserys, iki Viešpaties atėjimo. Antai, ūkininkas laukia 
brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvojo ir vėlyvojo 
lietaus. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. 
  Nemurmėkite, broliai ir seserys, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai tei-

sėjas jau stovi prie slenksčio. Imkite, broliai ir seserys, vargų pakentimo ir kantrybės 
pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. 

 

Posmelis prieš evangeliją (Iz 61,1 ) 
P.  Aleliuja. –  Viešpaties dvasia ant manęs;  

jis mane pasiuntė nešti gerą naujieną vargdieniams. – P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą (Mt 11, 2–11) 
 

Anuo metu Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius 
jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 

Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji prare-
gi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdie-
niams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. 

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasi-
žiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais 
vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai 
ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, negu pra-
našo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: 'Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis 
nuties tau kelią'.  

 

Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, 
bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“.Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių 
iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystė-
je didesnis už jį“. 


