
KELYJE  
 

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“. (Pristatymas vyks Kankinių koplyčioje) 
 
 

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.  
 
 
 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 
    30 P - Žyd 11, 32–40 • Ps 31, 20. 21. 22. 23. 24 • † Mk 5, 1–20  
    31 A - Šv. Jonas Boskas, kunigas. Žyd 12, 1–4 • Ps 22, 26b–27. 28. 30. 31–32 • † Mk 5, 21–43 
      1 T  - Žyd 12, 4–7. 11–15 • Ps 103, 1–2. 13–14. 17–18a • † Mk 6, 1–6    
      2 K –  Kristaus Paaukojimas  (Grabnyčios). Mal 3, 1–4 arba Žyd 2, 14–18 • Ps 24, 7. 8. 9. 10 •  
  † Lk 2, 22–40     
      3 P –  Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. Žyd 13, 1–8 • Ps 27, 1. 3. 5. 8b–9abc • † Mk 6, 14–29  
      4 Š –  Žyd 13, 15–17. 20–21 • Ps 23, 1–3a. 3b–4. 5. 6 • † Mk 6, 30–34  
      5 S –  V EILINIS SEKMADIENIS.  Iz 58, 7–10 • Ps 112, 4–5. 6–7. 8a. 9 • 1 Kor 2, 1–5 • † Mt 5, 13–16  

IV eilinis sekmadienis 2023-01-29 
NR.1229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S k a i t i n y s  i š  p r a n a š o  S o f o n i j o  k n y g o s  ( Sof 2, 3; 3, 12–13 ) 
 

Ieškokite Viešpaties, visi krašto nuolankieji, kurie vykdote jo teisingumą; siekite 
teisumo, siekite nuolankumo, kad galėtumėte rasti prieglobstį Viešpaties įniršio 
dieną. 
Paliksiu tavyje nuolankią ir kuklią tautą. Viešpaties vardas jiems bus prieglobstis, 
išsaugosiu Izraelio likutį. Jie blogai nesielgs ir melo nesigriebs. Apgaulingam lie-
žuviui jų burnose vietos nebebus. Tuomet jie ganysis ir ilsėsis, nebebus kam jų 
gąsdinti.  

 

 Atliepiamoji psalmė (Ps 145 (146), 7. 8–9a. 9bc–10) 
  P. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. 
 

 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 teisiuosius. * 
 Viešpats ateivius saugo. – P.  
 

 Globoja našlaitį ir našlę, * 
 bet supainioja nedorėlių kelią. 
 Viešpats viešpataus per amžius, * 
 tavo Dievas, per visas kartas, Zione!– P.  

 

. (Mt 5, 12a) 
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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, 26–31) 

 

Tik pažvelkite, broliai ir seserys, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, 
nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. 

Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas 
pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims – že-
mos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas lai-
koma kažin kuo, – kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. 
Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, 

pašventimu ir atpirkimu, kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 12a) 
P. Aleliuja. –Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. –

 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 5, 1–12a ) 
 

Anuo metu Jėzus, matydamas minias, užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino 
mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: 

„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. 
Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. 
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. 
Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. 
Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė. 

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“ 

Galima pasakyti, jog šventumas – tai dieviška buvimo kultūra, kurią čia žemėje žmo-
gus gali pasiekti. Nes tik tas žmogus, kuris savo gyvenime praktikuoja gerumo, meilės, 
geraširdiškumo kultūrą, gali pasiekti Dangaus Tėvo namus. Visi šie dalykai kaip tik ir 
sudaro dieviškąją buvimo kultūrą. O be jos vargu ar kas nors gali pasiekti amžinąją 
laimę. Šventumas – tai toks reiškinys, kuriuo reikia sekti, kurį reikia kasdien praktikuoti 
savo gyvenime, o ne apie jį prisiminti prie progos ar tik retkarčiais. Mes gyvename pa-
saulyje, kuriame trūksta elementarios kultūros, bet nepaisant to, Dievas nori, kad mes 
spinduliuotume dar ir visai kitokio konteksto kultūra – tokia kultūra, kurios iš mūsų lau-
kia Jis. Tai šventumo sekimo bei šventumo praktikavimo kultūra. Ir tik tada mes drąsiai 
galėsime vadintis ir iš tiesų būti palaiminti... (kun. E.M.) 

 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

GRABNYČIOS 
⁕ Vasario 2 d. (ketvirtadienis) švęsime Grabnyčias. 
Šv. Mišios tądien mūsų bažnyčioje bus aukojamos: 8:00, 12:30 ir 18:00 val.  
Kristaus Paaukojimo šventė grąžina mus į tą laiką, kai vykdydami žydų įstatymą, praė-
jus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo 
pirmagimį sūnų paaukoti Dievui šventykloje. Dievas, tapęs žmogumi, paklūsta žmogiš-
kiems įstatymams nuo pat savo gyvenimo žemėje pradžios. 
 Ši auka – kūdikio Jėzaus paaukojimas šventykloje – vėliau tobulai išsiskleidžia Vieš-
paties kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinyje, todėl praėjus keturiasdešimčiai dienų 
po Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį, 
kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir Velykų džiaugsmą. 
Ši šventė taip pat pratęsia Kristaus Šviesos slėpinio kontempliaciją, kurią išgyvename 
per Kalėdas ir Viešpaties Apsireiškimo šventę (Tris Karalius). Šią dieną yra šventina-
mos žvakės, kurios krikščionims simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir visas 
tamsiąsias jėgas. 
Minėdami Kristaus Paaukojimą šventykloje, mes švenčiame ir Dievui pašvęsto gyveni-
mo slėpinį – pasišventimą Kristaus, Mergelės Marijos ir kiekvieno, savo gyvenimą pa-
aukojusio Jėzui, kad ateitų Dievo Karalystė. 
Nuo 1997 m. per Grabnyčias yra švenčiama ir Dievui Pašvęsto Gyvenimo diena. To-
kiu būdu Bažnyčia dėkoja Dievui už pašvęsto gyvenimo dovaną, pripažįsta jo vertę ir 
svarbą visos Dievo tautos akivaizdoje ir suteikia progą patiems pašvęstiesiems, t.y. 
vienuolijų ir kitų pašvęstojo gyvenimo institutų nariams, drauge dėkoti Dievui už nuos-
tabius darbus, kuriuos Jis nuveikė kiekvieno gyvenime bei dar kartą atnaujinti savąjį 
„taip“. 
 

ŠVENTOJI AGOTA - Vasario 5 d.  
⁕ Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta 
valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir 
šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo. Tad 
ateinantį sekmadienį per šv.Mišias bus šventinama duona. 
 

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA vasario 11d. (šeštadienis) 
⁕ Šv. Mišios 10:00  už mirusius , o 12:30 ir 18:00 val., už ligonius (bus teikiamas 
Ligonių sakramentas). Ligonių patepimo sakramentas – tai ženklas, per kurį Bažnyčia 
prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų 
ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kan-
čią, grąžintų sveikatą.  
 

 
 
 

Geroji Naujiena mus šiandien kreipia į krikščioniškąjį tobulumą, kreipia į šventumą. O 
kaip iš tiesų reikia siekti šventumo? Kristus per palaiminimus mums įvardija pagrindi-
nius principus, kaip reikia siekti tikrosios laimės ir kaip elgiantis galima pasiekti šventu-
mą. Šventumas – tai tarsi aukštas kalnas, kuris pasiekia dangų ir Dievą bei parodo 
takus, kuriais žmogui dera keliauti. Kristus įvardija 8 (arba tiksliau 9) tokius takus. Taigi 
palaiminimai ir yra tie skirtingi takai, vedantys į tobulumą, vedantys į šventumą. Vieni iš 
jų yra trumpesni, bet sudėtingesni, kiti galbūt ilgesni, tačiau paprastesni. Bažnyčia pri-
mindama mums šiuos takus (palaiminimus) nori, kad mes išsirinktume keletą iš jų ar 
bent jau vieną ir nuspręstume savo gyvenime jais/juo keliauti. Šie palaiminimai žmogui 
gali atskleisti gyvenimo prasmę. Šventumas tikrai nėra toks reiškinys, kuris slypi vien 
dideliuose ir nepaprastuose dalykuose. Šventumas – tai meilė, kuri yra apreikšta ma-
žuose dalykuose. Tai, pavyzdžiui, motina ir tėvas, kurie rūpinasi savo vaiku nuo jo pra-
dėjimo akimirkos, kartais net iki natūralios jo mirties. Šventumas – tai rūpinimasis, kad 
niekas namuose nebūtų alkanas, tai kasdieninė tarnystė virtuvėje, tai geranoriška šyp-
sena kitam žmogui, tai kantrus aptarnavimas kliento parduotuvėje, tai gerumas biure, 
mokykloje ir pan. Šventi juk nebūtinai turi baigti begalę studijų, jie neprivalo ir neturi 
būti karjeristais, jie neturi būti „vunderkindais“, kurie disponuoja begale neeilinių talen-
tų. Tačiau jie turi įvaldyti vieną labai svarbų dalyką – kasdieninio gyvenimo kultūrą. 
Būtent kasdieninio gyvenimo kultūra parodo tikrąją žmogaus brandą. Kartu ją parodo ir 
žmogaus žodžio kultūra, aprangos kultūra, diskusijų ir kalbų bei maldos kultūra.  


