Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs
ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie
nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems
klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi,
metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

arba
Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir
sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia,
Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki
Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis:
„Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų“. Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo
per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į
Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet
Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį. Išgirdęs,
jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas
sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė
pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► Gruodžio 31 d. 23.00 val. šv. Mišiose dėkosime Dievui už pr aėjusius
metus ir pasitiksime Naujuosius. Sausio 1 d. švęsime Švč. M. Marijos, Dievo
Gimdytojos iškilmę; šv. Mišios – 8.00; 10.30; 12.30 ir 18.00 val.
► Kviečiame įvairaus amžiaus poras į SANTUOKOS KURSĄ. Tai septynių
susitikimų ciklas poroms, gyvenančioms drauge ir norinčioms kurti sveikus,
ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo meilę ir santuoką. Kurso
pradžia - 2019 m. sausio 11 d. 18.30 val. Šv. Antano rūmuose. Vietų skaičius
ribotas, todėl būtina išankstinė registracija telefonu 8 610 42462.
LITURGINIAI SKAITINIAI
31 P — Kalėdų septintoji diena; Šv. Silvest r a s I, p op iežiu s
1 Jn 2, 18-21; 95, 1-2. 11-13; Jn 1, 1-18
1 A — ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27; Ps 66, 2-3. 5. 6 ir 8; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
2 T — Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis,
vyskupai, Bažnyčios mokytojai
1 Jn 2, 22-28; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 1, 19-28
3 K — Švč. Jėzaus Vardas
1 Jn 2, 29-3, 6; Ps 97, 1. 3cd-4. 5-6; Jn 1, 29-34
4 P — 1 Jn 3, 7-10; Ps 97, 1. 7-9; Jn 1, 35-42
5 Š — 1 Jn 3, 11-21; Ps 99, 2-5; Jn 1, 43-51
6 S — VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Tr y s K ar aliai)
Iz 60, 1-6; Ps 71, 1-2. 7-8. 10-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
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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Per vieną regėjimą pasigirdo Abramui Viešpaties žodis:
„Tu nesibaimink, Abramai!
Aš – tavo skydas; tavasis
atlygis bus labai didis“. Abramas atsiliepė: „Viešpatie, ak,
mano Viešpatie, ką gi galėtum man duoti, jeigu aš
mirsiu bevaikis…“ Abramas
pridūrė: „Juk man tu nedavei
palikuonio; dabar mano įpėdiniu taps Eliezeras Damaskietis, mano vergas“. Ir jam pasigirdo Viešpaties žodis: „Ne,
ne jis bus tavo paveldėtojas, o
tas, kuris kils iš tavojo kūno,
bus tavo paveldėtojas“. Ir, jį
išsivedęs į lauką, jis tęsė:
„Pažvelk į dangų ir suskaityk
žvaigždes, jeigu įstengsi jas
suskaityti“. Paskui pasakė:
„Tokie gausingi bus tavo
palikuonys“. Abramas tikėjo
Viešpačiu, ir šis tai įskaitė
jam į teisumą. Viešpats aplankė Sarą, kaip buvo žadėjęs, – suteikė jai, apie ką buvo kalbėjęs. Sara tapo
nėščia ir Abraomui senatvėje pagimdė sūnų Dievo nurodytu laiku. Abraomas
Saros pagimdytą jam sūnų praminė Izaoku.

Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

arba
Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas
tėvą godoja – sau nuodėmes dildo. Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna. Kas tėvą
godoja – vaikais savo džiaugsis; kada besimelstų, jis bus išklausytas. Kas tėvą
godoja – gyvens ilgą amžių. Kas motiną gerbia – tas Dievą pagerbia. Sūnau, savo
tėvo garbės nepažemink! Kol gyvas jis – niekad tu jo nenuliūdink! Nors kartais jam
protas silpnėti pradėtų, tu jo nepalik, nepaniekink, kol gyvas! Užuojautos tėvui
neleista užmiršti: ji bus įskaityta už tavo kaltybes.

arba
Dievas mums yra Viešpats,
amžiais jis atmena sandorą savo.
Sveikinkit Viešpaties šventąjį vardą,
skelbkit tautoms didingus jo darbus.
Jūs jam giedokit ir grokit,
garsinkit jo stebuklingą veikimą. –

Jūs laimingi, kad bijotės Dievo,
kad laikotės jo parodyto kelio!
Laimingas esi, kad Dievo bijaisi,
kad laikais jo parodyto kelio!
Savo darbo vaisiais maitinsies,
būsi laimingas ir pertekęs visko. –

Jums leista šventu jo vardu vis didžiuotis.
Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis.
Tavoji žmona – kaip vyno medis
Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę,
derlingas – apie namų židinį suksis,
jo veidą išvysti vis trokškit. –
vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės –
Vis atsiminkit jo nuostabius darbus,
susės aplink stalą. –
jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą.
Matai, koks laimingas tas vyras,
Jūs, jo tarnai, Abraomo ainija,
jūs, jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai! –
kuris Viešpaties bijo!
Telaimina Dievas tave nuo Siono,
Amžiais jis atmena sandorą savo,
kad visą gyvenimą tu
pažadą, duotą kartoms tūkstantinėms:
Jeruzalę klestint regėtum. –
sutartį, su Abraomu sudarytą,
priesaiką, duotą kilniam Izaokui. –
Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir
išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėdama ir pati Sara gavo galią tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus; ji pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno
vyro, ir net apmirusio, gimė palikuonys, „gausūs tartum dangaus žvaigždės, ir
nesuskaitomi, kaip jūros pakrantės smiltys“. Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką,
kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį sūnų, – jis, kuris buvo gavęs
pažadus, kuriam buvo pasakyta: „Tau bus duoti palikuonys iš Izaoko“.

arba
Broliai! Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats
jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo

raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename
kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui
psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu,
visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs, žmonos,
būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir
nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes
toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie
nepasidarytų baukštūs.
Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams
per pranašus, o šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų.
Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija
nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, [– kaip parašyta Viešpaties Įstatyme:
„Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip
pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“.
Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas
vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo
Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.
Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams
kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas,
šlovino Dievą ir sakė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui
ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų
tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.
Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas
palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers
kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.
Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama
sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama
Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi,
šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.]
Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą
Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė
buvo su juo.

arba
Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems
grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo jo jo ieškoti
tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po
trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį,
gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?!

