
KELYJE  
 

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

KNYGOS PRISTATYMAS 
⁕ Sausio 29 d. po Votyvos šv. Mišių, poetė Laima Aleknaitė pristatys autorinę poezijos 
knygą  ,,Mintis jums dalinu“. (Kokioje patalpoje vyks pristatymas pranešime tą dieną) 
 

GRABNYČIOS 
⁕ Vasario 2 d. (ketvirtadienis) švęsime Grabnyčias. 
Šv. Mišios tądien mūsų bažnyčioje bus aukojamos: 8:00, 12:30 ir 18:00 val.  
 

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“; 
 

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 
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S k a i t i n y s  i š  p r a n a š o  I z a i j o  k n y g o s  ( I z 8, 23b – 9, 3 ) 
 

Kaip seniau {Viešpats} buvo pažeminęs Zebuluno kraštą ir Naftalio kraštą,taip 
ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją. 

Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užte-
kėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje 
jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. 

Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prie-
vaizdo lazdą, kaip anuomet, Midjano dieną. 

 

Atliepiamoji psalmė Ps 26 (27), 1. 4. 13–14 (P.: 1a) 
P. Viešpats – mano šviesa ir pagalba. 
 

Viešpats – mano šviesa ir pagalba, * 
ko gi turėčiau bijotis? 
Viešpats – mano gyvenimo tvirtovė, * 
prieš ką turėčiau drebėti? – P. 
 

Vieno teprašau Viešpaties, tik vieno tetrokštu – † 
Viešpaties Namuose gyventi * 
kiekvieną savo gyvenimo dieną, 
Viešpaties žavumu gėrėtis * 
ir lankyti jo Šventyklą. – P. 
 

Tikiu, kad patirsiu Viešpaties gerumą * 
gyvųjų pasauly. 
Pasitikėk Viešpačiu ir būk ištvermingas! * 
Turėki drąsos ir Viešpačiu pasikliauki!– P. 
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S k a i t i n y s  i š  š v e n t o j o  a p a š t a l o  P a u l i a u s  
P i r m o j o  l a i š k o  k o r i n t i e č i a m s  ( 1 Kor 1, 10–13. 17) 

 

Broliai ir seserys, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip su-
tartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos min-
ties. 
Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai ir seserys, kad tarp jūsų e-

sama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš 
– Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus“. 
Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Negi vardan Pau-

liaus buvote pakrikštyti? 
Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tiktai ne žodžių išmintimi, kad 

Kristaus kryžius neliktų be galios. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Mt 4, 23) 

P. Aleliuja. – Jėzus skelbė Karalystės Evangeliją ir gydė žmonėse visokias negales. – 
                   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  M a t ą  ( Mt 4, 12–23) 
 

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo 
Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo 
žodžiai: 
Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilė-

ja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties 
šalyje užtekėjo šviesybė. 
Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat Dangaus Karalystė!“ 
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą 

Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite pas-
kui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. 
Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį 

Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, 
tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. 
Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas Karalystės E-

vangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 
 

Tėvų katechezė šį sekmadienį vyks Kankinių koplyčioje (bažnyčioje). 
 

SKAUTAI 
⁕ Kviečia sausio 23d. pirmadienį 18 val. bažnyčios šventoriuje į susitikimą! Lau-
kiame vaikų ir tėvelių! Kviečiame visus: moksleivius, studentus ir vyresnius, visi esate 
laukiami!   Skautų šūkis - Dievui, Tėvynei, Artimui! Mėgsti būti gamtoje? Būti prie laužo 
ir dainuoti dainas? Nori susirasti draugų?  

Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems 2023 metams 
Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui  

(Iz 1, 17) 
Parengta ir paskelbta bendradarbiaujant Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai ir Pasaulio Bažnyčių tarybos 
Tikėjimo ir tvarkos komisijai. 

Biblinis tekstas 2023 metams Izaijo 1, 12–18 
 

„Kai ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? Netrypkite daugiau mano 
prieangių! Liaukitės aukoti bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Jaunaties ir 
šabo, sueigų šaukimo, iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškil-
mėmis aš šlykščiuosi; jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu 
savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos kruvinos! Nusiplau-
kite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, mokykitės 
daryti gera. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės 
bylą. Viešpats sako: ‘Eikit šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš 
išbaltinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vil-
na.’“ (LBD ekumeninis leidimas, 1999 m.) 
 

Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui (Iz 1, 17) 
Mokykitės daryti gera 
2023 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitei parinktoje Šventojo Rašto ištraukoje prana-
šas Izaijas mus moko, kaip turime gydyti šias negeroves.  
Norint išmokti daryti gera, reikia imtis savirefleksijos. Maldos savaitė yra puikus metas krikš-
čionims suvokti, kad mūsų Bažnyčių ir konfesijų susiskaldymo negalima atsieti nuo susis-
kaldymo platesnėje žmonijos šeimoje. Kartu melsdami krikščionių vienybės galime apmąs-
tyti, kas mus vienija, ir įsipareigoti priešintis priespaudai bei susiskaldymui žmonijoje. 
Pranašas Michėjas nurodo, kad Dievas mums yra pasakęs, kas yra gera ir ko Dievas iš 
mūsų reikalauja: „Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Die-
vu“ (Mch 6, 8). Elgtis teisingai reiškia gerbti visus žmones. Teisingumas reikalauja laikytis 
tikro lygiateisiškumo, siekiant atitaisyti praeities išankstines nuostatas dėl rasės, lyties, reli-
gijos ir socialinio bei ekonominio statuso. Nuolankiai keliaudami su Dievu turime atgailauti, 
atlyginti žalą ir galiausiai susitaikyti. Dievas tikisi, kad susivienysime dalydamiesi bendra 
atsakomybe dėl visų Dievo vaikų lygiateisiškumo. Krikščionių vienybė turėtų būti visos kūri-
nijos sutaikintos vienybės ženklas ir išankstinė nuojauta. Tačiau krikščionių susiskaldymas 
silpnina šio ženklo galią, veikiau stiprina susiskaldymą, o ne gydo pasaulio žaizdas – o juk 
tai yra Bažnyčios misija.  
Atsidėkite teisingumui 
Izaijas pataria Judo gyventojams siekti teisingumo (17 eil.), o tai reiškia pripažinti, kad jų 
visuomenėje egzistuoja neteisingumas ir priespauda. Jis maldauja Judo žmones pakeisti 
šią status quo padėtį. Teisingumo siekis mus įpareigoja stoti prieš tuos, kurie daro blogį 
kitiems. Tai nėra lengva užduotis ir kartais gali sukelti konfliktą, tačiau Jėzus mums laiduo-
ja, kad teisingumo gynimas priešinantis priespaudai veda į Dangaus karalystę. „Palaiminti 
persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 10). Bažnyčios daugelyje 
pasaulio vietų turi pripažinti, jog prisitaikė prie visuomenės normų ir tylėjo arba aktyviai pri-
sidėjo prie rasinio neteisingumo. Išankstinės rasinės nuostatos buvo viena iš krikščionių 
susiskaldymo priežasčių, suplėšiusių Kristaus Kūną. Toksiškos ideologijos, tokios kaip bal-
tųjų viršenybė ir „atradimo doktrina“ [2], padarė daug žalos, ypač Šiaurės Amerikoje ir kituo-
se pasaulio kraštuose, kuriuos per šimtmečius kolonizavo baltieji europiečiai. Kaip krikščio-
nys turime būti pasirengę griauti priespaudos sistemas ir stoti teisingumo pusėn.  
Metai, kai Minesotos darbo grupė rengė tekstus Maldos už krikščionių vienybę savaitei, 
buvo kupini blogio ir priespaudos, pasireiškiančios įvairiomis formomis visame pasaulyje. 
Daugelyje pasaulio regionų, ypač pietuose, šią kančią labai sustiprino Covid-19 pandemija, 
kai daugelis žmonių beveik negalėjo net pragyventi, ir praktinės pagalbos iš esmės nebuvo. 
Atrodo, kad Koheleto (Mokytojo) knygos autorius kalbėjo apie dabartinę patirtį: „Paskui ė-
miausi svarstyti visus smurto veiksmus, atliekamus po saule. Mačiau nuskriaustųjų ašaras. 
Nebuvo, kas juos paguostų! Iš jų engėjų rankos kyla smurtas, ir nėra kam juos paguos-
ti“ (Koh 4, 1).  
Priespauda kenkia visai žmonijai. Be teisingumo negali būti vienybės. Kai meldžiame krikš-
čionių vienybės, turime pripažinti dabartinę ir per kartas besireiškiančią priespaudą ir ryžtin-
gai įsipareigoti atgailauti už šias nuodėmes. Galime patys įgyvendinti Izaijo paliepimą: 
„Nusiplaukite ir būkite švarūs“, nes „Jūsų rankos kruvinos“ (15, 16 eil.).  


