BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2018
Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi!
Prakartėlę reikia užregistruoti iki gruodžio 15 d. 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.
Nuo gruodžio 16 d. iki šv. Kalėdų prakartėlės bus eksponuojamos konkurse
dalyvaujančiose parapijose ir bendruomenėse, o parodų lankytojai galės išrinkti tris
gražiausius darbus, keliaujančius į finalą Vilniuje. Laimėtojų lauks prizai.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks gruodžio 14 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALITE ĮSIGYTI
Telšių vyskupijos išleistą 2019 metų kalendorių su popiežiaus Pranciškaus vizito
Lietuvoje akimirkomis, auka - nuo 1 €. Šventąjį Raštą, kaina - 15 €. Nuo šio
sekmadienio jau galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarienei.
► ŠV. ANTANO DIENOS CENTRAS PRAŠO TAVO PAGALBOS
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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
3 P — Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
Iz 2, 1-5 arba Iz 4, 2-6; Ps 121, 1-9; Mt 8, 5-11
4 A — Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Iz 11, 1-10; Ps 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Lk 10, 21-24
5 T — Iz 25, 6-10a; Ps 22, 1-6; Mt 15, 29-37
6 K — Šv. Mikalojus, vyskupas
Iz 26, 1-6; Ps 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a; Mt 7, 21. 2-27
7 P — Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Iz 29, 17-24; Ps 26, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31
8 Š — ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Pr 3, 9-15; Ps 97, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38
9 S — II ADVENTO SEKMADIENIS
Bar 5, 1-9; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Fil 1, 4-6. 8-11; Lk 3, 1-6
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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„Ateis štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kuomet ištesėsiu išganymo žodį, kurį aš
daviau Izraelio namams ir Judo namams.
Tomis dienomis, atėjus tam laikui, aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės
atžalą. Jis vykdys šalyje teisybę ir teisę. Tomis dienomis bus išgelbėtas Judas, ir
saugiai galės sau gyventi Jeruzalė. Jinai bus vadinama tokiu vardu: ‘Viešpats – mūsų
teisybė’“.

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla:
išmokyk mane takais tavo eiti.
Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,
išmokyk mane takais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas. –
Teisus, malonus yra Viešpats,
to dėlei klystantiems kelią parodys
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. –
Elgiasi Viešpats teisingai ir gailestingai
su tais, kas jo Sandoros ir įsakymų laikos.
Viešpats savo gerbėjams – kaip draugas,
savo mintis ir Sandorą savo jiems rodys. –

Broliai, Viešpats tepraturtina jus ir
tepripildo meile vieni kitiems ir
visiems, kaip ir mes jus mylime, kad
jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino
šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse,
kai vėl ateis mūsų Viešpats Jėzus su
visais savo šventaisiais.
Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir
patikti Dievui, – o jūs taip ir elgiatės, –
tai darykite vis daugiau pažangos! Juk
jūs žinote, kokių nurodymų esame
jums davę Viešpaties Jėzaus vardu.

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti.

Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos
baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas
dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys
Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.
Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus
žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti
visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.
—————————————————————————————–————–
► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE PAŠAUKIMĄ Į ŠVENTUMĄ (VII)
Tiesą, gaunamą iš Viešpaties, suvokiame labai skurdžiai. Dar sunkiau pavyksta ją
išreikšti. Todėl nevalia manyti, kad mūsų supratimo būdas leidžia mums griežtai kontroliuoti kitų gyvenimą. Norėčiau priminti, kad Bažnyčioje teisėtai sugyvena skirtingi mokymo bei krikščioniškojo gyvenimo daugelio aspektų aiškinimai; jų įvairovė gali padėti
geriau išreikšti „itin turtingą Dievo žodžio lobį“. Tiesa, „svajojantiems apie visų monolitiškai, be jokių niuansų ginamą mokymą tai gali atrodyti nepageidaujamas jėgų išbarstymas“. O kai kurios gnostinės srovės atmetė tokį konkretų Evangelijos paprastumą
ir trejybinį bei įsikūnijusį Dievą mėgino pakeisti aukštesniu Vieniu, kuriame pranyksta
mūsų istorijos turtingas daugialypiškumas.
Iš tikrųjų mokymas, arba tiksliau, tai, kaip tą mokymą suprantame bei išreiškiame,
„nėra uždara sistema, stokojanti dinamikos, gebančios kelti klausimus, abejones, problemas“, o „mūsų žmonių klausimai, kančios, sankirtos, svajonės, kovos, rūpesčiai turi
hermeneutinę vertę, kurios nevalia ignoruoti, jei trokštame rimtai aiškinti įsikūnijimo
principą. Jų klausimai padeda mums kelti klausimus sau patiems, jų problemos virsta
mūsų problema“.
Dažnai kyla pavojinga painiava – įsitikinimas, jog dėl to, kad ką nors žinome ar galime paaiškinti tam tikra logika, jau esame šventi, tobuli, geresni už „tamsią masę“.
Visus, kurie Bažnyčioje turėjo galimybę geriau išsilavinti, šventasis Jonas Paulius II
įspėjo saugotis pagundos, kad jie nesijaustų „pranašesni kitų tikinčiųjų atžvilgiu“. Iš
tikrųjų tai, ką tariamės žiną, turėtų visuomet skatinti geriau atsiliepti į Dievo meilę, nes
„mokomasi gyventi: teologija ir šventumas neperskiriami“.
Pamatęs, kad kai kurie jo mokiniai įsitraukė į mokymą, šventasis Pranciškus Asyžietis norėjo išvengti gnosticizmo pavojaus. Todėl šventajam Antanui Paduviečiui parašė
taip: „Man patinka, kad mokai brolius šventosios teologijos, su sąlyga, kad tuo užsiėmimu neužgesinsi maldos ir maldingumo dvasios“. Jis suvokė pagundą krikščioniškąją
patirtį paversti intelektinių samprotavimų visuma, galop nutolinančia nuo Evangelijos
šviežumo. Šventasis Bonaventūras savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad tikroji krikščioniškoji išmintis neatsiejama nuo gailestingumo artimui: „Didžiausia išmintis, kokia tik gali
egzistuoti, yra vaisingai dalyti tai, ką turi, ir tai, ką gavai, kad išdalytum. Todėl kaip
gailestingumas yra išminties draugas, lygiai taip godumas yra jos priešas“. „Tam tikra
veikla, jungiama su kontempliacija, pastarąją ne apsunkina, bet palengvina. Tokie yra
gailestingumo ir pamaldumo darbai“.
Gnosticizmas davė pradžią kitai senai erezijai, irgi aptinkamai šiandien. Ilgainiui
daugelis ėmė suvokti, kad žmogų geresnį ar šventą padaro ne pažinimas, bet mūsų gyvensena. Problema ta, jog ši mintis buvo subtiliai iškreipta taip, kad ta pati gnostikų

klaida įgijo kitokį pavidalą, bet nepanaikinta.
Iš tiesų galią, kurią gnostikai priskiria intelektui, imta priskirti žmogaus valiai, asmeninėms pastangoms. Taip atsirado pelagijonai ir pusiau pelagijonai. Slėpinio ir malonės vietą užėmė nebe protas, bet valia. Buvo užmiršta, kad „viskas priklauso ne nuo
to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo“ (Rom 9, 16) ir kad Jis
„mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19).
Tie, kurie persiėmę pelagijonybės ir pusiau pelagijonybės mąstysena, nors ir saldžiai kalba apie Dievo malonę, galiausiai pasitiki „tik savo paties jėgomis“ ir jaučiasi
pranašesni už kitus, nes laikosi „tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam
tikram praeičiai būdingam katalikiškam stiliui“. Nors kai kurie kreipdamiesi į silpnuosius sako, jog padedant Dievo malonei visa yra įmanoma, iš esmės jie paprastai perteikia mintį, kad visa galima padaryti žmogaus valia, tarsi ji būtų švarus, tobulas, visagalis dalykas, prie kurio tada dar prisijungia malonė. Jie nesupranta, kad „ne visi gali
viską“ ir kad šiame gyvenime žmogiškasis trapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Anot šventojo Augustino mokymo, kai kuriais atvejais Dievas ragina
daryti tai, ką gali, ir „prašyti to, ko negali“ arba nuolankiai Viešpačiui tarti: „Duok,
ko reikalauji, o tada reikalauk, ko nori“. (Bažnyčios žinios)

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. M. MARIJOS VALANDOS
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bažnyčioje kviečiame kartu giedoti Švč.
Mergelės Marijos valandas.
► KVIEČIAME Į ADVENTO REKOLEKCIJAS
Tema: Dievo Gailestingumas.
Gruodžio 7 - 9 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento r ekolekcijos, kur ias ves
kun. Andrius Šidlauskas MIC. Gruodžio 7 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija.
Gruodžio 8 d. 18 val. - šv. Mišios ir konferencija. Gruodžio 9 d. 8 val. - pamokslas;
10.30 val. - šv. Mišios ir konferencija; 12.30 val. - pamokslas.
► PALAIMINKI GERUMĄ...
Gruodžio 7 d., 18 val. vyks labdar os - paramos vakaras „PALAIMINKI GERUMĄ“ muzikinis spektaklis „Nutylėtos išpažintys“. Vaidins Kauno valstybinio muzikinio teatro
aktorės: A. Garbenčiūtė, K. Surblytė, V. Streiča, I. Vaznelytė. Šokėjai: D. Bervingis,
G. Visockis. Instrumentinė grupė. Spektaklio muzikinis vadovas - Jonas Janulevičius.
Iki spektaklio ir jo metu kviečiame aukoti sunkiai sergančių Kretingos rajono
gyventojų reikmėms. Auka - nuo 10 €. Kvietimus į r enginį galima įsigyti ir
parapijos raštinėje.
► ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ
Švęsdami Dievo Motinos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, kviečiame į bendrą maldą kartu
su Marijos legiono nariais gruodžio 8 d., šeštadienį, 17 val. mūsų bažnyčioje.
► ADVENTO SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Gruodžio 22 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo
pamaldos. Kviečiame visus tinkamai pasiruošti Kristaus Gimimo šventei, susitinkant su
Viešpačiu per Atgailos sakramentą.
Jei turite artimųjų, kurie dėl ligos negali atvykti į bažnyčią, pasirūpinkite, kad ligonius
aplankytų kunigas. Kreiptis į parapijos raštinę.
► KALĖDOJIMAS
Prasideda kalėdojimas – parapijos lankymas. Norinčius, kad brolis/kunigas aplankytų
namus, kviečiame registruotis parapijos raštinėje.

