BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS
Lapkričio 1 d. - 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks
Vėlinių procesija į senąsias kapines (procesijai reikia turėti žvakę ir žibintuvėlį).
Lapkričio 2 d. šv. Mišios - 7.00 ir 18.00 val.
► VISUOTINIAI ATLAIDAI MIRUSIESIEMS
Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems.
Sąlygos norint pelnyti atlaidus: pamaldžiai aplankyti bažnyčią, atlikti išpažintį ir
priimti šv. Komuniją, sukalbėti Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą. Taip pat Vėlinių
aštuondienio metu (lapkričio 1 - 8 d.) pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis
pasimelsti už mirusiuosius.
► Tavo auka ir parama gali padėti įgyvendinti Šv. Antano dienos centro
svajonę: pabaigti namelio remontus
Prašome geros valios žmones paremti namo pritaikymo veiklai užbaigą. Dar neįrengtos yra šios patalpos, kuriose numatyta: virtuvė, valgomasis, maisto: sausų produktų,
indų ir daržovių sandėliukai, san. Mazgai, dušų kambariukai - 3, skalbyklėlė - 1,
konsultavimo kabinetai - 3, administracinės patalpos - 2, tualetai - 3, poilsio organizavimo salės - 2, sandėliukai įvairiems daiktams sudėti - 2.
Šiais 2018 m. norime pradėti namo remonto užbaigą. Bendra suma 47 200 eur. Dalį
30 700 eur finansavimo BAIGIAMAJAI APDAILAI IR ĮRENGIMAMS jau esame
surinkę iš religinių fondų paramos, TAČIAU TRŪKSTĄ 16 500 EUR.
Kas parems, tas įgys KADASTRINĮ PLOTĄ Dangaus Karalystėje. Kadastrinis
Dangaus Karalystės bendro ploto dydis yra beribis. Kiekvienas, aukodamas geriems
darbams, tikrai gali tikėtis Dievo palaimos ne tik danguje, bet ir čia žemėje!
1 langelio aukos dydis yra 20 eur. Bendras skaičius - 825 langeliai.
AUKAS GALITE PALIKTI BAŽNYČIOS RAŠTINĖJE ARBA ĮMESTI Į AUKŲ
DĖŽUTĘ, kas norite ir galite, perveskite aukas bankiniu pavedimu:
VšĮ Šv. Antano dienos centras, i/k 164249830, A.s. LT934010041800012285,
AB Luminor bankas, Banko kodas 40100, SWIFT kodas: AGBL LT 2X
Tel. pasiteiravimui: 8 671 21608 arba el. paštas: sv.antanodc@gmail.com.
LITURGINIAI SKAITINIAI
29 P — Ef 4, 32-5, 8; Ps 1, 1-4. 6; Lk 13, 10-17
30 A — Ef 5, 21-33; Ps 127, 1-5; Lk 13, 18-21
31 T — Ef 6, 1-9; Ps 144, 10-14; Lk 13, 22-30
1 K — VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2-4. 9-14; Ps 23, 1-6; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
2 P — MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės)
Dan 12, 1-3; Ps 41, 2-5; 42, 3. 4; Fil 3, 20-21; Jn 6, 37-40
3 Š — Šv. Martynas Poresas, vienuolis
Fil 1, 18b-26; Ps 41, 2-3. 5; Lk 14, 1. 7-11
4 S — XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Įst 6, 2-6; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47. 51ab; Žyd 7, 23-28; Mk 12, 28b-34
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 19.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Štai ką sako Viešpats:
„Džiaugsmingai sveikinkite Jokūbą, valiuokite pirmajai tautai! Skelbkite, giedokite, sakykite: ‘Viešpats išgelbėjo savąją tautą, Izraelio išlikusius žmones!’
Štai juos parvesiu iš šiaurės šalies, surinksiu iš žemės galų. Tarp jų bus aklų ir
raišų, nėščių ir gimdyvių. Didžiulis būrys sugrįš jų čionai.
Jie eis verkdami, ir aš guosdamas juos parlydėsiu. Juos vesiu prie tekančių
upių, lygiu keliu, kuriuo eidami neturės klupinėti. Aš tėvu tapau Izraeliui,
Efraimas – mano pirmagimis“.

Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. –

Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą
tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. –

Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe. –

Žmogus eina ir verkia,
į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. –

Kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių tarpo ir skiriamas atstovauti
žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis sugeba
atjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo ir dėl jo turi
atnašauti aukas, kaip už tautos nuodėmes, taip ir už savo. Ir niekas pats nepasiima
tos garbės, o vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas, kaip Aaronas.
Taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas,
kuris jam pasakė: „Mano sūnus tu esi, šiandien tave pagimdžiau“. Kitoje vietoje
sako: „Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu“.
Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį
ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija.

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta
Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš
Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“
Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau,
pasigailėk manęs!“
Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami:
„Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir
pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“
Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“
Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat
praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.
________________________________________________________________________

► Popiežius ir jaunimas: neikite labirintu, eikite pirmyn
Prieš tariant žodį Šventajam Tėvui, apie savo gyvenimą ir tikėjimo kelią liudijo du jauni
žmonės, Monika ir Jonas. Monika pasakojo apie be galo sunkius santykius šeimoje su
tėvu, linkusiu į smurtą ir alkoholį. Tai pagimdė didelį priešiškumą jam, o taip pat pyktį
motinai, kad jo nepalieka. Ir pragyvenimo prasme šeimai buvo labai sunku. Šioje situacijoje ji, kartu su motina, susipažino su pranciškonų parapija ir su jos bendruomene. Tikėjimo dovaną jau buvo perdavusi senelė, tačiau parapija padėjo jį išgyventi, atrasti tikėjimo

draugus, tarnauti artimui. Viešpats tapo draugu, kuris visada plaukia kartu „gyvenimo
valtyje“. „Po truputį Dievas pradėjo belstis į mano širdį. Viešpats pradėjo gydyti mano
žaizdas, ypač Adoracijoje, kurioje pravirkdavau iš džiaugsmo, kad Dievas mane myli.
Taip pat Išpažintis buvo svarbus žingsnis pirmyn. Vienu metu supratau, kad, einant tikėjimo keliu, nebegalėjau nekęsti tėvo. Sutelkiau drąsą ir paprašiau savo tėvo atleidimo“,
pasakojo Monika. Tėvas, anot jos, neišsigydė iš priklausomybės, dar po kelerių metų nusižudė. Vis tik nuo to laiko ledai pradėjo tirpti, neapykanta išnyko, liko gailestingumas ir
malda už jo atsivertimą bei išgelbėjimą. Kitas liudytojas, Jonas, jaunas verslininkas, pasakojo kaip prieš 11 metų sukūrė šeimą, susituokė bažnyčioje, tačiau be gilaus tikėjimo,
labiau iš tradicijos. Ir tik šeštais santuokos metais tikėjimą iš tiesų atrado. Tačiau netikėtai, dar nesulaukus nei trisdešimties metų, buvo diagnozuota sunki autoimuninė liga, kurios gydymas buvo ilgas ir sudėtingas. Neišskirtinai, tačiau ir šios negandos lėmė artėjimą
prie Dievo, saviugdą, maldą šeimoje, Sakramentų priėmimą, dalyvavimą parapijos gyvenime. Po to dar kartą ištiko didžiulė krizė, tačiau, pasak Jono, „tądien aiškiai žinojau, kad
šiandien aš nemirsiu“. Po šios krizės tenka atlikti tris dializes per savaitę, bet, liudijo Jonas, „dabar gyvenu geriausiai nei bet kada anksčiau. Tai nereiškia, kad man, mums, nebūna sunku, kad kartais nenusvyra rankos ir nepasidaro savęs gaila Bet pasitikiu Dievu ir jo
numatytu planu man. Tikiuosi geriausio, bet priimu bet kokį man numatytą scenarijų.
Dievas ir šeima yra mano uola, ramstis ir viltis. Ir kai laimė lydi, ir kai sunkumai suima.
Aš tikiu ir pasitikiu“. Šventasis Tėvas padėkojo Monikai ir Jonui. „Išklausiau jus kaip
bičiulis, tarsi sėdėtume drauge kur nors bare po „Jaunimo teatro“ spektaklio ir kalbėtume
apie gyvenimą, gurkšnodami alų arba girą“, sakė jis. Tačiau, pasak popiežiaus, girdėti
liudijimai – ne spektaklis. „Jūs, kaip ir ši arkikatedra, esate patyrę situacijų, kurios jus
visiškai sužlugdė, išgyvenę gaisrų, po kurių atrodė, kad nebepajėgsite pakilti. Ši šventovė
ne karta buvo praryta liepsnų, sugriauta, ir vis dėlto visada atsirasdavo žmonių, kurie ryždavosi ją atstatyti iš naujo, kurie nepasiduodavo sunkumams, nenuleisdavo rankų. Tavo,
Monika, tėčio gyvenimas, sveikatos būklė ir mirtis, tavo, Jonai, liga galėjo jus sužlugdyti... Tačiau jūs esate čia, kad pasidalintumėte savo patirtimi žvelgdami tikėjimo akimis,
padėdami ir mums pamatyti, kad Dievas davė jums malonę ištverti, vėl pakilti ir tęsti
gyvenimo kelionę“, - sakė popiežius Pranciškus. „Kaip jumyse išsiliejo ši Dievo malonė“, - klausė jis? Per asmenis, per sutiktus gerus žmones, kurie stiprino savo tikėjimo
viltimi. Malonės srovė įtekėjo per kitus. „Niekas negali pasakyti – „aš išsigelbėsiu pats“,
visi esame susiję tarpusavyje, esame „tinkle“. Dievas panorėjo įžengti į šią santykių dinamiką ir patraukia mus prie savęs bendruomenėje, suteikdamas mūsų gyvenimui visiškos
tapatybės ir priklausomumo jausmą“, - kalbėjo Šventasis Tėvas, ragindamas atsispirti
pagundai „eiti po vieną“, tapti egoistais, lengvabūdžiais. „Pasipriešinkime tam individualizmui, kuris uždaro mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove“. Bažnyčios choras, malda šeimoje, katechezė, pagalba vargstantiems yra galingi ginklai, kuriuos mums duoda Viešpats. Popiežius pabrėžė, jog kitų trapumo matymas ir pagalbos kitiems patirtis mus pačius sugrąžina į tikrovę
ir neleidžia gyventi vien tik laižantis savo žaizdas. Šalia daug jaunų žmonių, nematančių
galimybių, įkliuvusių į priklausomybę, vienišų, senyvo amžiaus, bijančių žmonių. „Jūs
galite atsiliepti į šiuos iššūkius tiesiog būdami šalia, susitikdami su kitais. Jėzus kviečia
mus išeiti iš savęs, rizikuoti susitikti „veidas į veidą“ su kitais. Iš tiesų, tikėti į Jėzų dažnai
reiškia šuolį į tuštumą su aklu pasitikėjimu, o tai yra baisu. Kartais tikėjimas veda mus į
diskusiją su savimi, kviečia išeiti iš savo susikurtų schemų, o tai gali sukelti kančią, atimti
drąsą. Tačiau būkite drąsūs. Sekti Jėzumi – uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia pasijusti bendruomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina,
lydi, įpareigoja tarnauti kitiems. Mielas jaunime, tikrai verta sekti Kristumi, nebijokime
dalyvauti revoliucijoje, į kurią jis kviečia – švelnumo revoliucijoje“. „Gyvenimas – nuolatinis ėjimas, ieškant teisingos krypties, nebijant sugrįžti atgal, jei suklydau. Labai pavojinga keliavimą į tikslą supainioti su labirintu, kai tuščiai einama ratais per gyvenimą,
sukantis aplink save, nepatenkant į kelią, kuris veda pirmyn. Nesileiskite įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti, bet būkite jaunimas kelyje“, - sakė Pranciškus. (Vatican News)

