
KELYJE  
PADĖKA 
⁕ Broliai pranciškonai dėkoja už Kalėdines aukas bažnyčiai ar vienuolynui. Taip pat   
už jūsų kvietimus aplankyti ir palaiminti namus advento metu. 
 

KVIETIMAS  
⁕ Sekmadieniais po Votyvos šv. Mišių visus kviečiame į vienuolyno koridorių išgerti 
arbatos ir pabendrauti. 
 

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. 
Adoracijos valandų budėjimą yra pasidalijusios parapijos maldos grupės ir bendruo-
menės. Kviečiame kiekvieną atrasti bent valandą laiko per savaitę pabūti su Jėzumi 
Švč. Sakramente. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, Aš 
jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). 
Popiežiaus intencija šį mėnesį:  kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai ir mokytų broly-
bės, o ne varžytis, ir padėtų ypač pažeidžiamiausiems jaunuoliams.  
 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 
⁕ pašventintų žvakių, sausio mėnesio žurnalą ,,Artuma“; 
 

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. 
 
 

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 
    16 P - Žyd 5, 1–10 • Ps 110, 1. 2. 3. 4 • † Mk 2, 18–22  
    17 A - Šv. Antanas, abates. Žyd 6, 10–20 • Ps 111, 1–2. 4–5. 9. 10c • † Mk 2, 23–28 
    18 T  - Žyd 7, 1–3. 15–17 • Ps 110, 1. 2. 3. 4 • † Mk 3, 1–6  
    19 K – Žyd 7, 25 – 8, 6 • Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 17 • † Mk 3, 7–12  
    20 P – Žyd 8, 6–13 • Ps 85, 8. 10. 11–12. 13–14 • † Mk 3, 13–19  
    21 Š –  Šv. Agnietė, mergelė, kankinė. Žyd 9, 2–3. 11–14 • Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9 • † Mk 3, 20–21 
    22 S –  III EILINIS SEKMADIENIS. Iz 8, 23b – 9, 3 • Ps 27, 1. 4. 13–14 • 1 Kor 1, 10–13. 17 • † Mt 4, 12–23 

II eilinis sekmadienis 
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Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos  (Iz 49, 3. 5–6) 
 

    Viešpats man pasakė: „Tu, esi mano tarnas, Izraeli, per tave savo šlovę ap-
reikšiu!“. 
    Dabar tvirtai nusprendė Viešpats, kuris mane savuoju tarnu dar motinos įs-
čiose padarė, kad aš Jokūbą jam parvesčiau,- Izraelis pas jį būtų surinktas. Aš 
esu pagerbtas Viešpaties akyse, mano Dievas – manoji jėga!” 
   „Per maža,- sako jis, -  tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo gimines ir sugrą-
žinti Izraelio likučius. Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa, kad mano išga-
nymas pasiektų žemės pakraščius“. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 39, 2. 4. 7–10) 
P.  Štai ateinu, Viešpatie, vykdyti tavo valios. 

Kantriai aš Viešpaties laukiau,⁕ 
jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. 
Man į lūpas įdėjo naują giesmę – ⁕ 
šlovinimo giesmę mūsų Dievui. – P. 
 

Tu davei man suprasti,⁕ 
Kad kruvinos aukos ir grūdų atnašos tau nemielos, 
Deginamosios aukos nei atnašų už nuodėmę tu netrokšti. 
Tada tariau: „Štai ateinu aš!“- P. 
 

Raštų ritinyje man atskleista viskas; - † 
Mano džiaugsmas, - Dieve vykdyti tavąją valią, 
tavo Mokymą širdy aš nešioju!“ – P. 
 

Didžiojoje sueigoje skelbiau tavo išganymo rūpestį,- † 
Savo lūpų netramdžiau;⁕ 
Tu, Viešpatie, turi tai žinoti. – P. 
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Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams  
                           pradžios (1 Kor 1, 1–3) 

 

    Paulius, Dievo valia pašauktasis Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas - 
Dievo Bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiems šventiesiems ir 
visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas 
juos ir pas mus. 

    Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 
 

Posmelis prieš evangeliją (Jn 1, 14. 12) 
P.  Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Visiems, kurie jį priė-

mė, jis davė galią tapti Dievo vaikai.- P. Aleliuja. 
 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną (Jn 1, 29–34) 
 

    Anuo metu, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris nai-
kina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, anks-
čiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis bū-
tų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu“. 
    Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji ple-
veno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo 
pasakęs: 'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasią, tas ir bus, kuris krikš-
tys Šventąja Dvasia'. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“. 

daro, yra jo kruvinosios aukos pradžia. Jis duoda apaštalams suprasti, kad atiduodamas kūnas ir pralieja-
mas kraujas yra jo auka Dievui už žmonių nuodėmes, ir tai daroma jau dabar, Paskutinės vakarienės kam-
baryje. Ši vakarienė reiškia Jėzaus mirtį, nes čia kūnas ir kraujas atskiriami. Tiesa, realiai Jėzus mirs truputį 
vėliau, bet apaštalai jau dabar priima jo aukos vaisius. Tais vaisiais galės naudotis ir vėliau gyvensiantys 
žmonės: po šimto, po tūkstančio metų ir dar vėliau. Juk Kristus kviečia visų kartų žmones: „Tai darykite 
mano atminimui”. Šis įpareigojimas skirtas ne vien apaštalams ir jų įpėdiniams, bet visų laikų Bažnyčiai. 
Jau 2000 metų prabėgo, o Kristaus auka tęsiasi. Jo dieviškoji meilė apima visus ir visi privalo turėti galimy-
bę naudotis Kristaus aukos vaisiais. Ant kryžiaus išskėstomis rankomis prikaltas Kristus tarsi nori apglėbti 
visą žmoniją. Jis tai daro Mišių aukoje, pratęsdamas savo auką ir nuolat dalydamas saviesiems aukos dova-
nas. 
Matydami prie altoriaus kunigą, aukojantį Eucharistinę auką, prisiminkime, kad ši kunigo auka yra ta pati 
Kryžiaus auka, kurią Kristus aukojo Paskutinės vakarienės kambaryje ir užbaigė ant Kalvarijos kalno. Bažny-
čia nuo pirmųjų savo gyvavimo dienų įsakmiai moko, kad Kristaus Kryžiaus auka sudabartinama (ne karto-
jama) kiekvieną kartą, kai kunigas konsekruoja duoną ir vyną. Bažnyčia nuolat skelbia, kad Kryžiaus aukoje 
kunigas buvo Kristus. Mišiose taip pat tikrasis aukotojas yra Kristus, nužengiantis ant altoriaus. Golgotos 
kalne auka buvo Kristus, Mišiose auka taip pat yra Kristus. Jo kraujas, atskirtas nuo kūno, byloja apie jo 
mirtį. 
Gerieji žmonės, atgaivinkime savo tikėjimą tuo, ką Bažnyčia ištisus amžius skelbia: Kryžiuje ir altoriuje tas 
pats aukotojas – Kristus. Kryžiuje ir altoriuje ta pati auka – Kristus. Prie altoriaus kunigas tėra tik Bažnyčios 
atstovas, įgaliotas konsekracijos žodžiais pakviesti tikrąjį Mišių aukos kunigą Kristų, kad jis aukotų savo 
kūną ir kraują už pasaulio gyvybę. Tarp Kryžiaus aukos ir šv. Mišių aukos skirtumas tas, kad Kryžiaus auka 
buvo kruvina, o Mišių aukoje tai slėpiningai pridengta duona ir vynu. 
Šiais Eucharistijos metais Lietuvos vyskupai tėviškai ragina visus tikinčiuosius parodyti daugiau dėmesio 
Eucharistijai. Rūpestingai atlikdami sekmadienio šv. Mišių pareigą taip pat kvieskime į savo širdies švento-
vę dieviškąjį svečią. „Laimingi pakviesti į Avinėlio puotą!“ 
Parengė V. S. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VBIENYBĘ SAVAITĖ 
⁕ Kasmet, sausio 18-25 dienomis, tikintieji ypatingai meldžiasi už krikščionių vienybę. 
Paprastai visą aštuondienį krikščionių vienybės meldžiama ne tik atskirose savo bendruo-
menėse, bet įvairių vietos krikščionių bendruomenių atstovai susirenka bendrai maldai į va-
dinamąsias ekumenines pamaldas. Ekumenizmas (graikiškai „oikumene“ reiškia 
„apgyvendinta žemė“) – tai krikščionių pasaulinis sąjūdis, siekiantis visų krikščionių Bažny-
čių bendradarbiavimo ir vienybės. Koordinuoti įvairių Bažnyčių maldas už vienybę ir jas 
rengti tuo pačiu metu pradėta 1935 metais, o nuo 1968-ųjų maldos savaitės turi bendrą te-
mą, kurią kartu suderina Rytų Bažnyčias ir protestantiškas bendruomenes vienijanti Pasauli-
nė Bažnyčių Taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Šiemet Maldos už krikščio-
nių vienybę savaitei pasirinkta tema – pranašo Izaijo knygos eilutė (1, 17): „Mokykitės daryti 
gera. Atsidėkite teisingumui“. 
 

Tarp pranciškoniško prakartėlių konkurso nugalėtojų – du kretingiškiai 
⁕ Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos iniciatyva jau VII kartą buvo 
organizuotas nacionalinis pranciškoniškas prakartėlių konkursas „Pasitik kūdikėlį Jėzų su 
šv. Pranciškumi“. Šiemet konkursas sulaukė daugiau kaip 60 prakartėlių iš visos Lietuvos. 
Sausio 8 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje buvo paskelbti ir apdovanoti konkurso nuga-
lėtojai. Tarp įvairių konkurso nominacijų laimėtojų – net du kretingiškių darbai. Kretingos 
Pranciškonų gimnazijos 1 a klasės „Žiedeliai“ mokinė Luknė Bačiulytė laimėjo originaliau-
sios medžiagos prakartėlės, o 6 b klasės mokinys Jonas Januška – žaismingiausios prakar-
tėlės nominacijas. Pagrindinį 2022 metų pranciškoniško prakartėlių konkurso prizą laimėjo 
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos mokinės – antrokė Eva Petraitė ir ketvirtokė Elzė 
Petraitė. Prakartėlė nugalėtoja papuoš 2023 metų Vilniaus Bernardinų parapijos kalėdinį 
atviruką. 

Šv. Jonas žmonėms pasirodžiusį Kristų pavadina Dievo Avinėliu. Ačiū tau, šventasis Jonai, kad žmonijai 
pristatai jos gelbėtoją tokiu prasmingu titulu. Patiko žmonėms šis pavadinimas. Dažnai girdime šį titulą 
Bažnyčios liturgijoje. Baigdami šventųjų litanijas net tris kartus šaukiamės Dievo Avinėlio. Eucharistinėje 
aukoje prieš šventąją Komuniją kunigas, rodydamas žmonėms ostiją, kartoja šv. Jono žodžius ir kviečia į 
Avinėlio puotą. Išrinktosios tautos gyvenime Avinėlio simbolis turėjo ypatingą prasmę. Nuo pat Abraomo 
laikų Avinėlis yra ne tiktai ūkio, bet ir Dievo garbei aukojamas gyvulėlis. Ypatingą simbolinę reikšmę Avinė-
lis įgijo po to, kai išrinktosios tautos vaikai buvo išvaduoti iš Egipto nelaisvės. Tuomet Avinėlio kraujas 
gelbėjo Izraelio pirmgimius nuo mirties. Mozė įsakė išrinktosios tautos vaikams kasmet švęsti Išėjimo die-
ną – Paschą. Tos šventės svarbiausia apeiga tapo šventinė vakarienė, per kurią buvo valgomas Velykų 
Avinėlis. Jonas Krikštytojas, rodydamas žmonėms Kristų, ištarė: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio 
nuodėmę!” Kada ir kokiu būdu tas Avinėlis nuplaus pasaulio nuodėmes, tuomet nežinojo net ir pats Jonas. 
Toji valanda atėjo po trejų metų. Jos liudytojai – apaštalai. Kiekviena šeima, švenčianti žydų Paschą, buvo 
įpareigota valgyti Velykų Avinėlį. Kristus su apaštalais Avinėlį valgė laikydamiesi žydų tradicinio Paschos 
ritualo. Kelis kartus buvo plaunamos rankos, valgoma nerauginta duona ir Paschos Avinėlis, keletą kartų 
geriami apeiginiai gėrimai. 
Iš Evangelijos aprašymų matome, kad viso to šventinio ritualo laikėsi ir Kristus su savo mokiniais. Tačiau 
tos pačios Evangelijos nurodo kai kurių naujų dalykų. Juos Kristus įterpė valgydamas su apaštalais vakarie-
nę. Be apeiginio rankų plovimo, Jėzus nuplovė apaštalams kojas, parodydamas šios valandos reikšmingu-
mą ir drauge pamokydamas, kad apaštalai pašaukti tarnauti (plg. Jn 13, 15). Kitas prasilenkimas su žydų 
apeigomis – tai Jėzaus slėpiningi žodžiai, kuriais duonai ir vynui suteikiama nauja prasmė. Laikydamas 
rankoje duoną jis sako: „Tai yra mano kūnas”. Duodamas taurę su vynu taria: „Gerkite iš jos visi, nes tai 
yra mano kraujas...” Ką reiškia tie Jėzaus žodžiai? Nenorintys priimti Bažnyčios interpretacijos tuos žodžius 
aiškina kaip simbolius. Bet ar tokią valandą Kristus būtų klaidinęs savo apaštalus ir visą savo kuriamą Baž-
nyčią sunkiai suvokiamais simboliais? Kadaise Pranciška Šantalietė, dar būdama vaikas, išgirdusi vieną 
garbingą poną abejojantį, kad Kristus duoną pavertė savo kūnu, karštai jam atkirto: „Pone, Tamsta priskiri 
Jėzui melą. Juk jis paėmęs duoną ir rodydamas apaštalams aiškiai sakė: 'Tai yra mano kūnas'”. 
Šiuose paskutiniuose Jėzaus gyvenimo veiksmuose ir žodžiuose jaučiame ypatingą rimtį. Juk tai, ką Jėzus  


