
KELYJE  
 

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 parapijos, kuriose svarbiausia turi būti bendrystė – 
asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė – vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir priėmimo bend-
ruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos..  
 

Mūsų parapijos išlaidų ir pajamų ataskaita už sausio mėnesį: 
Pajamos: 

 Rinkliavos 6932,46 €. 

 Aukos 600 €. (Gauta elektrai iš vienuolyno 1618,00 €.) 
Išlaidos: 

 Pastatų išlaikymas 4181,57 €.  

 Atlyginimai ir įmokos sodrai 5934,61 €. 

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 
        6 P - Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. Pr 1, 1–19 • Ps 104, 1–2a. 5–6. 10. 12. 24. 35c •  
  † Mk 6, 53–56 
        7 A - Pr 1, 20 – 2, 4a • Ps 8, 4–5. 6–7. 8–9 • † Mk 7, 1–13  
        8 T  - Pr 2, 4b–9. 15–17 • Ps 104, 1–2a. 27–28. 29bc–30 • † Mk 7, 14–23  
        9 K – Pr 2, 18–25 • Ps 128, 1–2. 3. 4–5 • † Mk 7, 24–30  
      10 P –  Šv. Skolastika, mergelė. Pr 3, 1–8 • Ps 32, 1–2. 5. 6. 7 • † Mk 7, 31–37 
      11 Š – Pr 3, 9–24 • Ps 90, 2. 3–4. 5–6. 12–13 • † Mk 8, 1–10  
      12 S –  VI EILINIS SEKMADIENIS.  Sir 15, 15–20 • Ps 119, 1–2. 4–5. 17–18. 33–34 • 1 Kor 2, 6–10 •  
  † Mt 5, 17–37   

V eilinis sekmadienis 2023-02-05 
NR.1230 

V a s a r i o  5 - ą j ą  m i n i m e  Š v .  A g o t o s  d i e n ą .   
T ą d i e n  t r a d i c i š k a i  š v e n ti n a m e  d u o n ą ,  
ti k ė d a m i ,  j o g  j i  m u s  v i s o k e r i o p a i   
s e r g ė s  n u o  g a i s r ų ,  b ė d ų  i r  k i t o k i o   
b l o g i o . . .  
 

Duonelės jėga 
Tradiciškai savo pagrindinį maistą – duoną – mūsų protėviai garbino Vasario 5-ąją. Tądien visuose na-
muose pasklisdavo kepamos duonos aromatas, buvo imamasi duonos aukojimo apeigų. Ši sena lietu-
vių šventė, užgimusi dar pagonybėje, vėliau, jau krikščioniškaisiais laikais, imta tapatinti su Šv. Agotos 
vardinėmis, o duona pradėta šventinti bažnyčiose. Parsinešta iš maldos namų duonelė laikyta namų 
palubėje, gabalėlis jos taip pat būdavo įkasamas po namo pamatais arba padedamas ant krosnies – 
kad ugnis iš namų neišeitų ir neišplistų. Apskritai laikyta, kad Šv. Agotos duona apsaugo nuo visokiau-
sių negandų – gaisrų, vagysčių ligų… 
Ne viena mama, išleisdama sūnų į armiją (ar dar blogiau – į karą), į jo drabužį įsiūdavo pašventintos 
duonos gabalėlį, kad šis saugotų jos vaiką nuo priešo kulkos. Jei namuose kildavo gaisras, žmonės ap-
nešdavo Šv. Agotos duoną aplink trobesį ir mesdavo jį į ugnį, kad ši nurimtų… 
O ir šiandien, vykdami į keliones, dažnai įsikišame į turistinį krepšį šventintos duonos, tikėdami, kad ji 
apsaugos nuo vagysčių ir kitų nelaimių. Vairuotojai jos vežiojasi savo mašinose, jūreiviai – laivuose. 
Kas gi buvo šventoji Agota? 
Ji gimė Sicilijos Katanijos mieste gyvenusių turtingų romėnų šeimoje. Merginos tėvai buvo krikščionys 
ir savo dukrą auklėjo krikščionybės dvasia. 
Deja, tai buvo laikai, kai krikščionys imti žiauriai persekioti, kankinti ir žudyti. Tačiau, net ir tą žinoda-
ma, Agota panoro tapti Kristaus sužadėtine ir visiškai pasišvęsti Dievo malonei. Ji kreipėsi į Katanijos 
vyskupą, kuris, pritardamas jos norui tarnauti Viešpačiui, uždėjo ant jos galvos raudoną gobtuvą. To-
kius galvos apdangalus dėvėdavo tais laikais krikščionybei pasišventusios merginos. 
Deja, patrauklią merginą pastebėjo tuometinis Katanijos miesto prokonsulas Kvintijanas. Užsigeidęs 
Agotos, ėmė ir apkaltino ją valstybinės religijos niekinimu. Tai buvo tais laikais įprastas krikščionims 
taikomas apkaltinimas, leidęs merginą suimti ir atvesti į Pretorijaus rūmus. Ten visokiais būdais mėgi-
nęs ją suvilioti prokonsulas patyrė fiasko, tačiau, būdamas atkaklus, nusprendė palaužti merginos pa-
sipriešinimą. 
Kvintijanas pasikvietė garsią to meto kurtizanę Afrodiziją, kad ši padarytų merginą labiau prieinamą. Ši 
pradėjo ją kviesti į įvairiausius pokylius, kupinus amoralių linksmybių, visaip kitaip skatinti ją elgtis 
laisviau, tačiau mergina buvo nepalaužiama. Prokonsulas dėl to dar labiau įsiuto ir patraukė merginą į 
teismą. Agota buvo žiauriai kankinama, jos kūnas plėšomas į gabalus, tačiau savo religinių įsitikinimų 
neatsisakė. Galiausiai Kvintijanas įsakė ją sudeginti ant karštų anglių. Krikščionė buvo sudeginta 251 
metų vasario 5-ąją, jos egzekucijos dieną įvykus dideliam žemės  drebėjimui. Sugriuvus daliai Pretori-
jaus ir žmonėms patekus po griuvėsiais, kataniečiai išsigando, nes suprato, kad tai Dievo bausmė. Juo-
lab, kad lygiai po metų, 252-ųjų vasario 5-ąją, miestui ėmė grasinti išsiveržęs Etnos ugnikalnis. Tąsyk 
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Posmelis prieš evangeliją (Plg. Jn 8, 12) 
P. Aleliuja. –Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats. – Kas seka manimi,  

turės gyvenimo šviesą. – 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, 13–16 ) 
 

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: 
„Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netin-

ka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. 
Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas 

nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra na-
muose. 
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlo-
vintų jūsų Tėvą danguje.“ 
 
 
Šviesa pasauliui 
Žmogus šviesos įvaizdį suvokia kaip gėrio, grožio, gyvenimo sferą. O tamsa, priešingai, 
simbolizuoja nežinojimą, blogį, nuodėmę, mirtį. Pats pasaulio sukūrimas prasideda nuo 
dieviškojo „Tebūnie šviesa!“ Mūsų tikėjimo gyvenime tikroji ir nesibaigianti šviesa yra 
Kristus. Jis yra tas, kuris pasirodo kaip šviesa ir nušviečia visą pasaulį. 
Tamsa pasaulyje pasirodo kaip priešingybė Kristui, tačiau Jo šviesa kuria Dievo karalys-
tę žmonių širdyse net didžiausioje pasaulio tamsoje. 
Ant Taboro kalno mokiniai matė Jėzų, apsuptą šviesos, ir tai būtent simbolizuoja gyvy-
bės pergalę pasaulyje, kuris galiausiai bus persmelktas dieviškosios šviesos. Bažnyčia 
dėl savo pašaukimo yra ir turi būti pasaulio šviesa, ir ji pirmiausia, nepaisyda-
ma žmogaus silpnumo ir nuodėmių, neša Kristaus šviesą per žmones ir pasaulį šventi-
nančius sakramentus, savo mokymo tradicija, savo tikinčiųjų ir šventųjų pavyzdžiu. Ši-
taip kiekvienas Bažnyčios vaikas yra pakviestas pats būti persmelktas Kristaus šviesos 
ir nešti ją pasauliui kaip liudijimą. 
Šalia šviesos simbolio yra ir druskos simbolis. Visi šiandien naudojame druską, tačiau 
visai ne su tokiu rūpesčiu ir pagarba, kokiais ją naudojo senovės žmonės. Tuomet šal-
dytuvų nebuvo, ir vienas iš pagrindinių būdų konservuoti maisto produktus buvo sūdy-
mas. Visuomenė kuria vertybes, bet ar sugeba jas išsaugoti? Kiekvieną dieną gimsta 
nauji žmonės, gauna laikinąjį gyvenimą žemėje. Bet kas jiems duos amžinąjį gyvenimą? 
Tokia buvo ir yra Jėzaus mokinių misija. Todėl pirmoji jų misija buvo krikštijimas. Bažny-
čios misija yra pasaulio sūdymas Kristaus Evangelija, kad jis gautų amžinojo gyvenimo 
Dievo artumoje garantą. Štai kodėl druskos tikrumas ir tyrumas priklauso nuo mūsų gy-
venimo liudijimo, mūsų veiksmų, mūsų gerų troškimų, mūsų artumo su Kristumi. Tik ši-
taip druska nepraras sūrumo. (kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP) 
 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 
 

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 kančią, 
grąžintų sveikatą. 
Dieve, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; 
tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir 
meilės.   
 

daugybė krikščionių (o ir pagonių) nuskubėjo prie Agotos kapo, ant kurio gulėjo prieš metus lauže nesude-
gęs velionės gobtuvas, paėmė jį ir nunešė prie besiveržiančios lavos. Ji iškart nustojusi veržtis. 
Šventosios Agotos simboliai 
Lietuvoje itin populiarios šventosios atvaizdų randama daug kur. Miesteliuose ir kaimuose Šv. Agotos 
skulptūrėlės dažniausiai yra įkurdintos pakraščiuose ir žiūrinčios į priešingą pusę – kad išviliotų iš gyvenvie-
tės ugnį. Koplytstulpiai su šios kankinės atvaizdu puošia ir kai kurias sodybas, ir namų kambarius – kad 
saugotų jų gyventojus nuo gaisro. 
Dažnai Šv. Agotą liaudies meistrai vaizduoja su duonos kepalėliu rankose, vienplaukę ar su gėlių vainiku 
ant galvos, vilkinčią kilmingos moters drabužiais, bet basą. Neretai jos atvaizdą lydi kankinystės simboliai – 
palmių šakelė, kryžiai, liepsnojanti ugnis, žnyplės ir pan. 
 

 
 

 
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  ( Iz 58, 7–10 ) 

 

Štai ką sako Viešpats: 
„Dalykis su alkstančiu savo duona, priglobk vargšą ir benamį, aprenk ką pamatęs nuo-

gą, neatsuk nugaros saviesiems. 
Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavoji žaizda bus greitai užgydyta. Tavasis 

teisumas žengs pirma tavęs, o Viešpaties šlovė palydės iš paskos. 
Tada šauksies, ir Viešpats atsilieps, kai pagalbos prašysi, jis tars: „Aš čia!“ 

Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi, paduodi alks-
tančiam duonos, palengvini varguolio gyvenimą, tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, – 
tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.“ 
 

Atliepiamoji psalmė Ps 111 (112), 4–5. 6–7. 8a ir 9 (P.: plg. 4a) 

P. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems. 
 

Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, * 
visados švelnus, teisus ir gailestingas. 
Gera žmogui, kuris skolina dosniai, * 
sąžiningai savo reikalus tvarko. – P  
 

 Visada jis bus tvirtas. * 
 Žmonės teisųjį minės per amžius, * 
 blogos žinios jo nebaugina, – * 
 širdis jo tvirta, nes Viešpačiu vilias. – P.  
 

Patvari jo širdis, jis nieko nebijo; * 
Dosniai jis duoda beturčiams, 
neišsenkantis jo dosnumas. * 
Gerbiamas jis bus ir didis.– P.  
 
 

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 2, 1–5 ) 

 

Kai pas jus, broliai ir seserys, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iš-
kalbingais žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip 
tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. 
Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne 
įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi 
ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 


