
KELYJE  
 

 
šv. Mišių laikas:  
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. 
 
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 gruodžio mėnesį: kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų 
žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradar-
biavimo 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 
    26 P - Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Apd 6, 8–10; 7, 54–59 • Ps 31, 3cd–4. 6. 8. 16bc–17 •  
  † Mt 10, 17–22  
    27 A - Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas. 1 Jn 1, 1–4 • Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12 • † Jn 20, 1–8 
    28 T  - Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. 1 Jn 1, 5 – 2, 2 • Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8 • † Mt 2, 13–18      
    29 K –  1 Jn 2, 3–11 • Ps 96, 1–2a. 2b–3. 5b–6 • † Lk 2, 22–35  
    30 P – Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Sir 3, 2–6. 12–14 arba Kol 3, 12–21 • Ps 128, 1–2. 3. 4– 
  5 • † Mt 2, 13–15. 19–23 
    30 Š –  1 Jn 2, 18–21 • Ps 96, 1–2. 11–12. 13 • † Jn 1, 1–18  
      1 S –  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Sk 6, 22–27 • Ps 67, 2–3. 5. 6. 8 • Gal 4, 4–7 •  
  † Lk 2, 16–21 

Šventos Kalėdos - 
JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS 

2022-12-25 
NR.1224 

“Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė jo mylimiems  

žmonėms!”  (Lk 2,14) 

 
               Mielieji, 
 

Tegu šv. Kalėdų šviesa pripildo Jūsų širdis 
meilės, gerumo, tikėjimo ir  

viltingo laukimo, o Naujieji Metai atneša 
laimę, gėrį ir taiką pasauliui. 

Dievo palaimos ir linksmų švenčių!  
 
     Nuoširdžiai,  
 

Kretingos Viešpaties Apreiškimo  
Švč. Mergelei Marijai vienuolyno broliai 

Brangūs broliai ir seserys, 
 

„Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ – šiais žodžiais trokštu 
Jus visus pasveikinti su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilme.  

Kristaus gimimo naktį angelai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,14). Pasaulis vis dar gyvena naktyje, nes brolis pakelia 
ranką prieš brolį, žvanga ginklai, vyksta karai... Visa tai yra tamsos darbai, o Dievas 
mus kviečia artėti prie Jo ir tapti šviesos vaikais. 

Kristaus gimimo įvykis nėra vien tik tolima istorija, bet laiką ir erdvę pranokstantis 
slėpinys, randantis atgarsį ir mūsų gyvenime. Pažvelkime į pagrindinius Viešpaties gi-
mimo akcentus: 

- Ramybės kunigaikštis gimsta okupuotame krašte. Pamąstykime apie tai, kas oku-
puoja ir sujaukia mūsų gyvenimą: gal tai darbo reikalai, nerimas dėl dabarties ar baimė 
dėl ateities? – Viešpats nebijo gimti tarp okupantų, nes jo nešama laisvė yra stipresnė 
už bet kokį norą kitus pavergti, sužlugdyti ar kitais manipuliuoti. 

- Viešpačiui neatsiranda vietos žmonių namuose, bet Jį priglaudžia gyvulėliai tvarte. 
Gyvenimas yra pilnas kontrastų: ieškai užuovėjos pas artimiausius žmones, o tau pa-
galbos ranką ištiesia visai kiti, net nepažįstami... Tais nepažįstamais pagalbininkais gali-
me būti ir mes, kai įvairiais būdais pagelbstime karo Ukrainoje išvargintiems žmonėms. 
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Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas 
bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kuni-
gaikštis.“ Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir 
valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių 
Viešpaties narsa tai įvykdys! 

 

Atliepiamoji psalmė 
P. Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 
 

  Giedokite Viešpačiui naują giesmę, † 
  Viešpačiui giedok, visa žeme! * 
  Giedokite Viešpačiui, garbinkite jo vardą. – P. 
Diena iš dienos jo išganymą skelbkit! † 
Jo garbę tautoms apsakykit, – * 
visoms tautoms nuostabiuosius jo darbus! – P. 
  Tedžiūgauja dangūs, tesilinksmina žemė; * 
  jūra tešniokščia ir visa, kas ją pripildo! 
  Laukai su viskuo, kas ten auga, tebūna smagūs! * 
  Tegieda iš džiaugsmo visi girių medžiai – P. 
Viešpaties Artume, nes jis ateina, – * 
jisai ateina valdyti žemės. 
Teis jis teisingai pasaulį, * 
valdys jo tautas – atsidavęs. – P. 
 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško Titui ( Tit 2, 11-14) 
 

Mylimasis! Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, 
atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šia-
me pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kris-
taus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių 
nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams.  
 
 

Posmelis prieš evangeliją  (Lk 2, 10–11) 
 

P. Aleliuja. – Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien mums gimė Išganytojas – 
Viešpats Mesijas. – P. Aleliuja.  

 
 

I š  š v e n t o s i o s  E v a n g e l i j o s  p a g a l  L u k ą   ( L k  2 ,  1 - 1 4 )  
 

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyven-
tojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi kelia-
vo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. 

Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, va-
dinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu 
su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 

Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, su-
vystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. 

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo 
bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. 
Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis 
yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldy-
tą ėdžiose.“ Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, gie-
dodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ 

 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos ( Iz 9,1-3.5-6) 
 

Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo 
šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiū-
gauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. Nes tu sutriuškinai juos slėgusį 
jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą, kaip anuomet, Midiano 

Karo siaubas daugeliui kelia klausimą apie Dievo gerumą ir Jo meilę žmonėms – kurgi 
Dievas, kad vyksta tokios baisybės? – Šis klausimas visuomet kankina žmogų, tačiau visai 
nebaugina Dievo, kuris neieško saugios vietos „nusileisti“ į pasaulį, bet pasirenka žiauriojo 
Erodo valdas, o vėliau pajunta ir išdavystės skonį. Tad drąsiai galime teigti, kad dvasiniu 
žvilgsniu regime šiandien gimstantį Kristų: 

- kovotojų už tiesą ir laisvę apkasuose, 
- be šildymo ir be elektros likusiose šeimose, 
- karo pabėgėlių varguose...  
Meldžiame, kad Kristus gimtų taip pat ir agresorių širdyse paskatindamas juos atsiver-

timui bei atgailai. Melstis už priešus mums norisi mažiausiai, tačiau tai yra svarbi krikščio-
niškojo tikėjimo dalis. Meilė priešams išskyrė krikščionis iš aplinkos, nes tai yra kažkas 
naujo ir neįprasto. Visiškai normalu, kad turime priešų, t. y. žmonių, pasiekiančių mus ten, 
kur esame pažeidžiami, o Jėzus vis dėlto sako: „Mylėkite savo priešus...“. 

Šios Kalėdos neįprastos, nes turi daug kontrastų: skelbiama ramybė, nors artimoje 
aplinkoje vyksta karas; raginama džiaugtis Atpirkėjo gimimu, nors tvyro nerimas dėl atei-
ties... Imkimės patys iniciatyvos ir tapkime tais, kurie kuria taikią ateitį. 

Prisiminkime šiemetinį Lietuvos vyskupų Adventinį laišką, kuriame sakoma: Dievo mei-
lės bendradarbis yra „kiekvienas krikščionis, pašauktas būti ramybės nešėju savo aplinko-
je. Juk, pasak Viešpaties, „palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt. 5, 9). 
Tai ypač svarbus priminimas šiuo metu, kviečiantis konkrečiai atsiliepti į Kalėdų žinią – 
besąlygiškai gerbti kiekvieną žmogų bei ieškoti meilės ir sutarimo mūsų šeimose ir mūsų 
Tėvynėje. Tepadeda mums dangaus Kūrėjas, nuolat siunčiantis mums Šventąją Dvasią, 
„kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 79).“ 

 

Brangieji, 
 

Kalėdos yra pasikeitimo metas, nes didis Dievas tampa mažu Kūdikėliu, o tai reiškia, 
kad ir mes esame kviečiami jautriai pažvelgti į savo aplinką ir nebijoti tapti mažais, t. y. 
išeiti iš savęs, tapti tarnaujančia Bažnyčia tam, kad padėtume kitiems atrasti teisingą gy-
venimo kelią. 

 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga būkite sveiki, taikingi ir palaiminti!  
 

2022 m. šv. Kalėdos, Telšiai         †Algirdas Jurevičius  


