
KELYJE  
 

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). 
Popiežiaus intencija šį mėnesį: kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmo-
nių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendra-
darbiavimo kelių.  
 

 
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 
    19 P - Ts 13, 2–7. 24–25a • Ps 71, 3–4a. 5–6ab. 16–17 • † Lk 1, 5–25  
    20 A - Iz 7, 10–14 • Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6 • † Lk 1, 26–38  
    21 T  -  Gg 2, 8–14 arba Sof 3, 14–17 • Ps 33, 2–3. 11–12. 20–21 • † Lk 1, 39–45  
    22 K –  1 Sam 1, 24–28 • 1 Sam 2, 1. 4–5. 6–7. 8 • † Lk 1, 46–56  
    23 P – Mal 3, 1–4. 23–24 • Ps 25, 4bc–5ab. 8–9. 10. 14 • † Lk 1, 57–66 
    24 Š – 2 Sam 7, 1–5. 8b–12. 14a. 16 • • Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29 • † Lk 1, 67–79  
  KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA. Iz 62, 1–5 • Ps 89, 4–5. 16–17. 27. 29 •  
  Apd 13, 16–17. 22–25 • † Mt 1, 1–25 
    25 S –  MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) 
  NAKTĮ: Iz 9, 1–6 • Ps 96, 1–2a. 2b–3. 11–12. 13 • Tit 2, 11–14 • † Lk 2, 1–14 
  RYTE: Iz 62, 11–12 • Ps 97, 1. 6. 11–12 • Tit 3, 4–7 • † Lk 2, 15–20 
  DIENĄ: Iz 52, 7–10 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6 • Žyd 1, 1–6 • † Jn 1, 1–18 

IV ADVENTO  SEKMADIENIS 2022-12-18 
NR.1223 

Ketvirtasis sekmadienis (uždegant ketvirtąją žvakę) 
 

 Angelų žvakė: Lk 2,11-12:“Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Me-
sijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ 
      Šį sekmadienį degs visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, 
atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė mūsų tarpe 
šviesos ratą, taip ir mes patys esame pašaukti gerumo spinduliais persmelkti pyk-
čio, neapykantos, susvetimėjimo tamsybes. Tik tada pasaulis pažins ir priims Kris-
tų, kai mes kiekvienas tapsime „šviesos vaikais“ ir savo gyvenimu liudysime Dievo 
gailestingumą ir meilę. 
Ketvirtasis sekmadienis (uždegus ketvirtąją žvakę)  
     Dangiškasis Tėve! Tavo viengimis Sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką-
ją prigimtį, kad mes per jo dievystę galėtume būti panašūs į tave. Tapdamas visų 
tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo Senosios Sanda-
ros pranašų viltį, kad lauktasis Gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai tu 
išaukštinai Jėzų savo dešinėje, mes pamatėme, Viešpatie, kad ne maldų ir aukų 
gausybė teikia tau šlovę, bet sugraudinta ir nuolanki širdis. Per savo Sūnų, atiduotą 
į žmonių rankas, tu apreiškei meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti 
prie tavęs, Tėve. Laukdami tavo Sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame tau už 
malonę būti tavo vaikais. Palaimink mūsų pasiryžimą nešti pasauliui Jėzaus Kris-
taus Gerąją Naujieną ir liudyti tavo prisiartinusią karalystę.  Amen.   

Viešpatie, uždek mūsų širdyse meilę savo artimui...  

Viešpatie, apšviesk mūsų gerumą,  kad žmogus,  

kuriam reikia pagalbos pamatytų mus iš toliausiai.  

Viešpatie pasigailėk mūsų, kurie nemokame būti pakantūs svetimo žmogaus 

skausmui. Praeiname pro šalį...galvodami kad tai ne mūsų reikalas.  

Viešpatie, būk gailestingas, mums nusidėjėliams. Amen. (Tėvas Stanislovas) 
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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. 

 

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! 
 

šv. Mišių laikas per šv. Kalėdas ir Naujus metus:  
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. 
 

Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui 
Gruodžio 30 – sausio 1 d. Klaipėdoje, Šv. Pranciškaus onkologijos centre (Savanorių g. 4) 

vyks Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui „Pakeliui į Lisaboną: Klaipėda“. 
Savaitgalis skirtas 14-30 metų amžiaus jaunimui. Naujametinį savaitgalį organizuojan-
tys pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia jaunuolius susipažin-
ti su naujais draugais ir sutikti senų pažįstamų, leistis į paslaptingą kelionę per 
„raudonąją jūrą“ į „pažadėtąją žemę“ bei linksmai kartu praleisti naujametinę naktį. Dau-
giau informacijos – Facebook puslapiuose @ofs.lt ir @jaupra. Būtina išankstinė regist-
racija iki gruodžio 23 dienos. Tel. pasiteirauti: 8 621 87125. 
 
 
 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos (Iz 7,10-14) 
 

   Anomis dienomis Viešpats kalbėjo Achazui: „Prašyk Viešpatį, savo Dievą, sau ženk-
lo, tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių“. Achazas atsakė: „Ne! Nep-
rašysiu ir negundysiu Viešpaties!“. 
  Tuomet jis atsakė: „Klausykite, Dovydo namai! Negi per maža jums varginti žmones, 
kad jūs  varginate ir mano Dievą?! Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mer-
gelė laukiasi, - pagimdys sūnų ir pavadins jį  Emanuelio vardu“. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 23, 1–6) 
P.  Teįžengia Garbės karalius: tai – Galybių . 

Viešpaties yra žemė ir visa, kas ja pripildo,- 
pasaulis ir visa, kas jame gyvena, 
Nes tai jis ant gilių vandenų jį pastatė, 
Ir įtvirtino virš požeminių upių. – P. 
              Kas įkops į Viešpaties kalną? 
              Kas galės įeiti šventąją jo buveinę? 
              Tasai, kurio širdis tyra, o rankos nekaltos, 
              Kuris nesivaiko tuštybių. – P. 
Gaus jisai iš Viešpaties palaimą, 
Teisų atlygį iš Dievo, Gelbėtojo savo. 
Tokia yra bendrija visų, kurie jo ieško 
Ir Jokūbo Dievo veido ilgis. – P. 
 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams (Rom 1, 1–7) 
 

 Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo 
naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose 
Raštuose. 
   O jie kalba apie jo  Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventumo Dvasia ir prisikėli-
mu iš numirusių pristatytą Dievo Sūnumi su didžia galia,– Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 
Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klus-
numą visose pagonių tautose. Jų tarpe ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. 

Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiems šventiesiems: tebūna 
jums malonė bei ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 

 

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 1, 23) 
P.  Aleliuja. – Štai mergelė pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis – 

 Dievas su mumis. – P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą (Mt 1, 18–24) 
 

 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. 
 Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, 
Šventajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras  Juozapas, būdamas teisus ir ne-
norėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 
 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: 
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos 
vaisius yra iš  Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, 
nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 
 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mer-
gelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas 
su mumis“. 
 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė 
žmoną pas save.  

 
 

Įžengėme į finišo tiesiąją. Ketvirtoji žvakė Advento vainike - Angelų arba Meilės. Per savo 
Sūnų, atiduotą į žmonių rankas, Tėvas apreiškė meilę, kuri išgelbės pasaulį ir mus visus pada-
rys vieno Tėvo vaikais. Džiūgauja žemės vaikai, džiaugiasi ir dangaus angelai. 

Ar daug džiaugsmo  Juozapo širdyje? Kažin. Ir miegas nelabai ramus. Jis žino savo tautos 
istoriją, stebuklingą išgelbėjimą iš Egipto , iš vergijos namų, sugrąžinimą iš Babilono tremties. 
Dievas padarė daug didžių dalykų, laimėjo daug pergalių, dėl bevaikystės besikremtančias šei-
mas apdovanojo kūdikiais. 

Marija Laukiasi... Tyra kaip angelas. Nuo ko? Gal ją tylomis atleisti, neužtraukiant gėdos nei 
jos šeimai, nei sau? Sunkios mintys, kaip apatinis girnapusės akmuo, slegia teisiojo Juozapo 
širdį. Paguoda ateina per sapną. „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, ku-
riam tu duosi Jėzaus vardą“ (Mt 1, 20-21). Juozapas besąlygiškai patiki angelo žodžiais: juk 
Dievui nėra neįmanomų dalykų. 

Nerimo našta nuo to nesumažėjo: ar man, paprastam žmogui, užteks jėgų globoti ir apginti 
tą, kuri savo įsčiose nešioja Aukščiausiojo Sūnų? Bet, anot šv. Pranciškaus Salezo, „būtinai 
reikėjo, kad dieviškoji Apvaizda ją patikėtų skaistaus vyro atsakomybei ir globai“. Šventasis Juo-
zapas prisiėmė šią atsakomybę ir Mariją su Kūdikiu globojo tyliai, oriai ir jautriai, ne žodžiais, bet 
darbais. 

Šiandien mūsų gyvenimo kelias dažnai vingiuoja per tamsos slėnius, pagundų pinkles, abejo-
nių įkalnes. Pristingame pasitikėjimo kitais ir savimi. Tokiais atvejais dera atsigręžti į šv. Juoza-
pą. Jis lydi visus Bažnyčios vaikus taip, kaip gynė ir lydėjo Jėzų Jam augant. ( žurn.“Žodis tarp mūsų“) 


