BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MOKYTOJAU, KUR GYVENI?
Lapkričio 24 - 25 d. pas Švč. Jėzaus Širdies seseris Pranciškonės misionieres (V ilniaus
g. 3) vyks savaitgalis „Mokytojau, kur gyveni?“ merginoms nuo 16 m. ir vyresnėms.
Registracija iki lapkričio 23 d. adresu: fmsc.lt@gmail.com
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Meldžiamės už KUNIGUS, kad jų širdys užsidegtų Tėvo meile...
Kviečiame į šlovinimo vakarą, kuris vyks lapkričio 30 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6). Šlovins ir melsis bendruomenė „Gyvieji
akmenys“ iš Kauno.
► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2018
Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi!
Konkurso taisyklės. Pr akar tėlę r eikia užr egistr uoti iki gr uodžio 15 d. (imtinai).
Prakartėlė registruojama užpildant anketą http://bit.ly/prakarteles2018 ir joje prikabinant
dvi kokybiškas horizontalias prakartėlės nuotraukas iš skirtingų rakursų (kurių raiška
būtų ne mažesnė kaip 1024 × 768 pikselių) ir nurodant prašomą informaciją: atsakingojo
asmens vardą, pavardę, miestą, kontaktinius duomenis ir kokiai kategorijai priskiriama
prakartėlė. Internetu užregistruotą prakartėlę reikia atnešti į parapijos raštinę.
Nugalėtojo paskelbimas. Nuo gr uodžio 16 d. iki šv. Kalėdų pr akar tėlės bus eksponuojamos konkurse dalyvaujančiose parapijose ir bendruomenėse, o parodų lankytojai
galės išrinkti tris gražiausius darbus, keliaujančius į finalą Vilniuje. Laimėtojų lauks
prizai, o pagrindinis prizas – dovana iš paties Betliejaus.
► Tavo auka ir parama gali padėti įgyvendinti Šv. Antano dienos centro svajonę:
pabaigti namelio remontus
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.
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
12 P — Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
Tit 1, 1-9; Ps 23, 1-6; Lk 17, 1-6
13 A — Tit 2, 1-8. 11-14; Ps 36, 3-4. 18. 23. 27. 29; Lk 17, 7-10
14 T — Šv. Margarita Škotė; Šv. Gertrūda, mergelė
Tit 3, 1-7; Ps 22, 1-6; Lk 17, 11-19
15 K — Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Fm 7-20; Ps 145, 7-10; Lk 17, 20-25
16 P — ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 112, 1-8; Gal 4, 4-7; Jn 19, 25-27
17 Š — Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė
3 Jn 5-8; Ps 111, 1-6; Lk 18, 1-8
18 S — XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Dan 12, 1-3; Ps 15, 5. 8-11; Žyd 10, 11-14. 18; Mk 13, 24-32
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.





____________________________________________________________________________________
——————————————————————————————————————————

Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų, sutiko renkančią
malkas našlę. Ją jis paprašė: „Atnešk man inde truputį vandens atsigerti“. Jai einant
atnešti, jis šūktelėjo jai iš paskos: „Atnešk man taipogi ir kąsnį duonos!“ Tačiau ta
atsiliepė: „Kaip gyvas yra Viešpats, tavo Dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik saują
miltų puodynėje ir truputį aliejaus ąsotyje. Čia aš pasirenku keletą medgalių, paskui
eisiu namo paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui
turėsime mirti“. Elijas jai tarė: „Nesirūpink! Eik namo ir daryk, kaip sakei. Tik
pirma pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man! Paskui tu galėsi paruošti šio to
sau pačiai ir sūnui; nes štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Miltų puodynė
neištuštės, ir aliejaus ąsotis neišseks iki tos dienos, kada Viešpats vėl atsiųs lietų ant
žemės paviršiaus’“. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel
dienų ji su juo ir sūnumi turėjo ko valgyti. Miltų puodynė neištuštėjo, ir aliejaus
ąsotis neišseko, kaip Viešpats buvo žadėjęs per Eliją.

Mano siela, Viešpatį garbink.

Mano siela, Viešpatį garbink.

Mano siela, Viešpatį garbink.
Amžiais jis laikos teisybės,
gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. –
Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. –

Našlaitį, našlę globoja,
o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas, –
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. –

Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų,
kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad
pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į
šventovę su svetimu krauju, – tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti
nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių
pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę.
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną
kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl
nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui.
Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė.

Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai:
„Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti
sveikinami aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir pirmąsias vietas
vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin
griežtas teismas“.
Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius
pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė
du pinigėlius, tai yra skatiką.
Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė
našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, kas
jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“.
————————————————————————————————
► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE PAŠAUKIMĄ Į ŠVENTUMĄ (IV)
Krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias, nes „tokia gi
Dievo valia – jūsų šventėjimas“ (1 Tes 4, 3). Kiekvienas šventasis yra misija, Tėvo
sumanymas tam tikru apibrėžtu istorijos momentu atspindėti bei įkūnyti kokį nors
Evangelijos aspektą.

Tokia misija prasmės pilnatvę atranda Kristuje ir gali būti suprantama tik
remiantis Juo. Apskritai šventumas yra susivienijus su Kristumi gyventi Jo gyvenimo slėpiniais. Jo esmė yra nepakartojamai bei asmeniškai vienytis su Viešpaties
mirtimi ir prisikėlimu, nuolatos mirti ir prisikelti drauge su Juo. Tačiau tai taip pat
gali reikšti savo gyvenimu atkurti įvairius Jėzaus žemiškojo gyvenimo aspektus –
paslėptąjį gyvenimą, bendruomeninį gyvenimą, artumą mažiausiesiems, neturtą ir
kitus jo dovanojimosi iš meilės aspektus. Šių slėpinių kontempliacija, kaip siūlė
šventasis Ignacas Lojola, skatina įgyvendinti juos savo apsisprendimais bei nuostatomis. Juk „viskas Jėzaus gyvenime yra Jo slėpinio ženklai“, „visas Kristaus gyvenimas yra Tėvo apreiškimas“, „visas Kristaus gyvenimas yra Atpirkimo slėpinys“,
„visas Kristaus gyvenimas yra visų vienybės su Juo, kaip Galva, atkūrimo slėpinys“, „visa, ką Kristus išgyveno, išgyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi
Jame ir Jis tai išgyventų mumyse“.
Tėvo planas yra Kristus ir mes Jame. Galiausiai mumyse myli Kristus, nes
„šventumas yra ne kas kita, kaip pilnatviškai įgyvendinama meilė“. Todėl
„šventumas matuojamas pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką mumyse, pagal tai,
kokiu mastu Šventosios Dvasios galia statydiname savo gyvenimą remdamiesi
Juo“. Tad kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus
Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai.
Norint pažinti, ką Viešpats nori pasakyti per šventąjį, neverta leistis į smulkmenas, nes čia gali būti ir klaidų, ir kluptelėjimų. Ne viskas, ką šventasis sako, visiškai
atitinka Evangeliją, ne viskas, ką jis daro, yra autentiška ir tobula. Žvelgtina į jo
gyvenimo visumą, į visą šventėjimo kelią, į pavidalą, atspindintį kai ką iš Jėzaus
Kristaus ir išnyrantį tada, kai suvokiama jo asmens visumos prasmė.
Šitai yra rimtas raginimas, skirtas mums visiems. Ir tu privalai visą savo gyvenimą suvokti kaip misiją. Pamėgink tai daryti įsiklausydamas į Dievą maldoje ir
atpažindamas Jo tau teikiamus ženklus. Visada klausk Dvasios, ko Jėzus iš tavęs
laukia kiekvieną tavo gyvenimo akimirką ir per kiekvieną sprendimą, kurį turi
priimti, kad įžvelgtum to vietą savo misijoje. Ir leisk Dvasiai formuoti tavyje tą
asmeninį slėpinį, kuris šiandieniame pasaulyje gali atspindėti Jėzų Kristų.
Tepadeda Dangus tau suvokti, kokį žodį, kokią Jėzaus žinią Dievas trokšta
perteikti pasauliui tavo gyvenimu. Leisk save ugdyti, save atnaujinti Dvasiai, kad
tai būtų įmanoma ir kad tavo brangi misija nenueitų perniek. Viešpats ją įvykdys iki
galo nepaisydamas tavo klaidų ir negerų momentų, jei tik nenusuksi nuo meilės
kelio ir visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir apšviečia.
(Bažnyčios žinios)

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks lapkričio 16 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► PARAMOS KONCERTAS
Lapkričio 18 d., sekmadienį, po 12.30 val. šv. Mišių kviečiame į par amos
koncertą Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios statybai paremti. Koncerte
dalyvauja: kun. Karolis Petravičius, mažoji Elija Matevičiūtė, Vydmantų kultūros
centro vokalinis moterų ansamblis (vad. Jolanta Japertienė). Koncerto vedėjas Simas Končius. Aukoti bažnyčios statybai bus galima per sekmadienio 8.00, 10.30 ir
12.30 val. šv. Mišias prie specialaus Vydmantų parapijos stendo įrašant auką į
aukotojų knygą.

