BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks gruodžio 14 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių vienuolyno refektoriuje.
► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2018
Norintys dalyvauti prakartėlių konkurse, paskubėkite! Prakartėlę reikia užregistruoti
iki gruodžio 15 d. užpildant anketą http://bit.ly/prakarteles2018. Internetu
užregistruotą prakartėlę reikia atnešti į parapijos raštinę.
► PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“!
Gruodžio 16 d., Džiaugsmo sekmadienį, po 8.00, 10.30, 12.30 val. šv. Mišių
kviečiame visus į parapijos mugę „Džiūgauk“, kuri vyks pranciškonų vienuolyno
koridoriuje. Ten turėsite galimybe susipažinti su įvairiomis mūsų parapijos grupelėmis, įsigyti įvairių dovanėlių, pasivaišinti bei paremti šias grupeles.
► ADVENTO SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Gruodžio 22 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo pamaldos. Kad tinkamai pasiruoštume Kristaus Gimimo šventei, susitikime su
Viešpačiu per Atgailos sakramentą.
► KALĖDOJIMAS.
Norinčius, kad brolis aplankytų namus, kviečiame registruotis parapijos raštinėje.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALITE ĮSIGYTI
Telšių vyskupijos išleistą 2019 metų kalendorių su popiežiaus Pranciškaus vizito
Lietuvoje akimirkomis, auka - nuo 1 €. Šventąjį Raštą, kaina - 15 €; kalėdaičių
Kūčių vakarienei.
► Tavo auka gali padėti pabaigti remontus Šv. Antano dienos centro namelyje,
kuriame galėsime organizuoti dar daugiau veiklų nemokamai vaikams ir šeimai.
Baigiamajai apdailai ir įrengimams trūksta 16500 €. Paramai fiksuoti yra parengtas
plakatas. 1 langelio aukos dydis yra 20 €; bendras skaičius - 825 langeliai. Jau paremta 76 langeliai.
Aukas galite palikti bažnyčios raštinėje arba įmesti į aukų dėžę, arba pervesti aukas
bankiniu pavedimu: sąskaitos Nr.: LT934010041800012285.
LITURGINIAI SKAITINIAI
10 P — Iz 35, 1-10; Ps 84, 9-14; Lk 5, 17-26
11 A — Šv. Damazas I, popiežius
Iz 40, 1-11; Ps 95, 1-3. 10-13; Mt 18, 12-14
12 T — Gvadelupės Švč. Mergelė Marija
Iz 40, 25-31; Ps 102, 1-4. 8. 10; Mt 11, 28-30
13 K — Šv. Liucija, mergelė, kankinė
Iz 41, 13-20; Ps 144, 1. 9-13; Mt 11, 11-15
14 P — Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-4. 6; Mt 11, 16-19
15 Š — Sir 48, 1-4. 9-11; Ps 79, 2-3. 15-16. 18-19; Mt 17, 10-13
16 S — III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaud et e)
Sof 3, 14-18a; Iz 12, 2-6; Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18
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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Nusivilk, Jeruzale, gedulo bei vargo drabužį ir apsirenk puošniaisiais rūbais
garbės, kurią tau amžiais suteikia Dievas. Užsivilk jo teisybės apsiaustą, užsidėk
ant galvos Amžinojo šlovės karūną, nes tavo spindėjimą Dievas nori parodyti
visam pasauliui po dangumi. Dievas visiems laikams tau suteiks vardą „Teisybės
taika ir Dievo baimės garbė“.
Pakilk, Jeruzale, užkopk į aukštumą. Pažvelk į rytus ir stebėk savuosius vaikus:
nuo saulėtekio iki saulėlydžio surinko juos Šventojo žodis. Jie džiaugiasi, kad
Dievas atsiminė juos. Iš tavęs jie išėjo pėsti, varomi priešų, bet Dievas juos tau
sugrąžina garbingai nešamus tartum karaliaus neštuvuose. Dievas patvarkė
nuslinkti aukštiesiems kalnams bei amžiais stūksančioms uoloms ir iki lygmės
pakilti kloniams, kad Izraelis galėtų Dievo šlovėje saugiai keliauti.
Miškai, visokie kvepiantys medžiai Dievo įsakymu teiks Izraeliui pavėsį.
Dievas džiaugsmingai parves Izraelį savo garbės šviesoje: iš jo ateis pasigailėjimas ir teisingumas!

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. –

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus.

Broliai!
Visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus meldžiuos, už jūsų
bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Aš esu tikras,
kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki Kristaus Jėzaus dienai.
Dievas gali paliudyti, kaip aš jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Ir
dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir gausia patirtimi, kad jūs
mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus
dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.
Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus;
visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.
Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant
Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės
krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir
Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.
Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti,
kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:
„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!
Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi
keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.
—————————————————————————————–————–
► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE PAŠAUKIMĄ Į ŠVENTUMĄ (VIII)
Tai, kas malonei trukdo geriau veikti mumyse, galiausiai yra nuoširdaus, iškentėto ir
maldingo savojo ribotumo pripažinimo stygius, nes nepalieka erdvės ugdyti galimo gėrio,
prisidedančio prie nuoširdaus bei realaus augimo kelio. Kaip tik dėl to, kad suponuoja
mūsų prigimtį, malonė niekada nepadaro mūsų antžmogiais. Taip manyti reikštų perdėtą
pasitikėjimą savimi. Šiuo atveju mūsų nuostatos, pridengtos tikratikyste, neatitiktų to, ką
teigiame apie malonės būtinybę, ir faktiškai mažai ja pasikliautume. Juk, nepripažindami
savo konkrečios bei ribotos tikrovės, negalėsime išvysti realių bei galimų žingsnių, kurių
Viešpats kiekvieną akimirką mūsų prašo po to, kai mus patraukė bei įgalino savo dovana.
Malonė veikia istoriškai ir paprastai pagauna bei perkeičia mus laipsniškai. Todėl atmesdami tokį istorinį bei laipsnišką būdą, galime imti malonę neigti bei blokuoti, net jei
žodžiais ją aukštiname. Dievas, kreipdamasis į Abraomą, sako: „Aš esu Dievas Visagalis.
Eik mano keliu ir būk be priekaišto“ (Pr 17, 1). Kad galėtume būti tobuli, kaip jam patinka, turime nuolankiai gyventi jo artybėje, gaubiami jo šlovės, žengti išvien su juo pripažindami jo nuolatinę meilę mūsų gyvenime. Turime nebijoti jo artumo, kuris mus paveikti
gali tik teigiamai. Jis yra Tėvas, dovanojęs mums gyvybę ir karštai mus mylintis. Kartą
tai pripažinus bei atsisakius pastangų gyventi be Dievo, pranyks vienatvės skausmas (plg.
Ps 139, 7). Jei nebelaikysime atstumo tarp savęs ir Dievo ir gyvensime jo artybėje, galėsime
leisti jam ištirti mūsų širdį, kad pamatytume, ar esame teisingame kelyje (plg. Ps 139, 23–24).
Tada pažinsime Viešpaties meilės kupiną ir tobulą valią (plg. Rom 12, 1–2) ir leisime Jam formuoti mus kaip puodžiui (plg. Iz 29, 16). Dažnai sakome, kad Dievas gyvena mumyse, tačiau
geriau sakyti, kad mes gyvename jame, kad jis mums leidžia gyventi savo šviesoje. Jis yra

mūsų šventykla: „Vieno teprašau iš Viešpaties, tik vieno tenoriu – gyventi Viešpaties
Namuose per visas savo gyvenimo dienas“ (Ps 27, 4). „Juk viena diena tavo kiemuose yra
vertesnė, negu tūkstantis bet kur kitur“ (Ps 84, 11). Bažnyčia daug kartų mokė, kad nuteisinti esame ne savo darbais ar pastangomis, bet Viešpaties, kuris imasi iniciatyvos,
malone. Bažnyčios tėvai jau iki šventojo Augustino aiškiai išreiškė šį pamatinį įsitikinimą.
Šventasis Jonas Auksaburnis tvirtino, jog „pirma, nei įsitraukiame į kovą“, Dievas mums
įlieja patį visų dovanų šaltinį. Šventasis Bazilijus Didysis pabrėžė, kad tikintysis
džiaugiasi vien Dievu, nes „suvokia, jog buvo netekęs teisumo ir nuteisintas yra vien
tikėjimu į Kristų“.
Antrasis Oranžo Susirinkimas labai autoritetingai mokė, jog nė vienas žmogus negali
reikalauti, nusipelnyti ar nusipirkti dieviškosios malonės dovanos ir visas bendradarbiavimas su ja yra išankstinė tos pačios malonės dovana: „Net troškimas būti švariam
atsiranda per Šventosios Dvasios įliejimą į mus ir jos veikimą mumyse“. Tridento
Susirinkimas, pabrėždamas mūsų bendradarbiavimo svarbą dvasiniam augimui, vėl
patvirtino šį dogminį mokymą: „Sakoma, kad esame nuteisinti dovanai, nes niekas, kas
yra pirma nuteisinimo, nei tikėjimas, nei darbai, nepelno pačios nuteisinimo malonės;
mat jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebebūtų malonė (Rom 11, 6)“. Katalikų
Bažnyčios katekizme irgi primenama, kad malonės dovana „pranoksta ir žmogaus, ir bet
kurio kūrinio proto galias ir valios jėgas“ ir kad „griežta prasme žmogus neturi jokių
nuopelnų Dievo akyse. Nelygybė tarp Jo ir mūsų yra begalinė“. Jo draugystė mus
pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir tegali būti jo meilės iniciatyvos
dovana. Šitai mus kviečia gyventi džiugiai dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neužsitarnausime, nes „jei kas nors yra malonėje, gautoji malonė negali būti užtarnauta“.
Šventieji vengia kliautis savo veiksmais: „Atėjus šio gyvenimo vakarui stosiu prieš Tave
tuščiomis rankomis, nes neprašau, Viešpatie, skaičiuoti mano darbų. Juk visi mūsų teisumo darbai turi dėmių Tavo akyse“.
Tai vienas iš Bažnyčios galutinai įgytų didžiųjų įsitikinimų ir jis yra taip aiškiai
išreikštas Dievo žodyje, kad yra neginčijamas. Kaip ir aukščiausiasis meilės įsakymas, ši
tiesa turi ženklinti mūsų gyvenseną, nes kyla iš Evangelijos šerdies ir kviečia mus ją ne
tik priimti protu, bet ir paversti užkrečiamu džiaugsmu. Tačiau dėkingai švęsti draugystės
su Viešpačiu neužtarnautos dovanos negalime, jei nepripažįstame, jog dovana yra ir
mūsų žemiškoji egzistencija bei prigimtiniai gebėjimai. Turime „džiugiai pripažinti, kad
mūsų tikrovė iš esmės yra dovana, ir savo laisvę irgi priimti kaip dovaną. Šitai šiandien
yra sunku – pasaulyje, kuris manosi galįs ką nors pasilaikyti sau kaip savo paties
originalumo ar laisvės vaisių“. (Bažnyčios žinios)

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. M. MARIJOS VALANDOS
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. mūsų bažnyčioje kviečiame kartu giedoti Švč.
Mergelės Marijos valandas.
► MARIJATONAS
Gruodžio 9 d., šį sekmadienį mūsų bažnyčioje prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos
Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai. Dabar tinės r adijo patalpos
yra nuomojamos, o pastato būklė - avarinė. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos.
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Meldžiamės, kad gyvybė visada būtų laukiama ir branginama.
Motina Marija, vesk mus į mylinčio Tėvo glėbį...
Gruodžio 14 d., penktadienį, 19 val. Šv. Antano r ūmų salėje (V ilniaus g. 6) kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą. Šlovins ir melsis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo
tarnyba kartu su bendruomene „Naujoji Sandora“.

