BENRUOMENĖS SKELBIMAI
► ,,GEROJI NAUJIENA“ IŠ KRETINGOS BAŽNYČIOS
Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai per youtube.com Kviečiame pasižiūrėti, paklausyti,
išgirsti....
►Parapijiečių kvietimas stoti į maldos užnugarį!

Melskime vieni už kitus, kad vienybėje Dievas laimintų mus!
Labai prašome jūsų maldos - poterius per dieną ar kitą maldelę!
Už Kretingos parapiją ir prasidedančias veiklas: šeimų ruošimą vaikų Pirmajai Komunijai
ir Sutvirtinimo Sakramentui; Pastoracinės Parapijos Tarybos rinkimus ir komisijos narius;
savanorius, kurie mielai sutiko pasitarnauti įvairiose tarnystėse dėl mūsų parapijos
„...Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip: „Tėve
mūsų, kuris esi danguje...““ Mato 6,8;
Tegul Dievas laimina Jūsų gerą valią padėti malda!
►ŽAIDIMŲ KAMBARYS

Šv.Antano dienos centre (J.Pabrėžos g. 4) antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį veikia
žaidimų kambarys nuo 10 iki 14.30 val. Mamos ir tėčiai, kuriems nėra kur palikti
ekstra atvejais mažametį nuo 3 iki 7 metų ar pradinuką trurmpam laikui, kviečiame
nemokamai pasinaudoti šią paslauga. Registracija tel. 8 645 43478
► LANGŲ IR DURŲ TVARKYBOS PROJEKTAS
Šiuo metu Kretingos Apreiškimo vienuolyne yra vykdomas projektas pakeisti langams
ir durims. Nemažą dalį gausime iš Europos pinigų, tačiau reikia prisidėti bei savomis
lėšomis. Tad turime surinkti 60 000 €. Visų, kurie galite, prašome prisidėti bet kokia
auka, kurią galite palikti parapijos raštinėje. Dėkojame už Jūsų dosnumą.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Šventąjį Raštą, kaina - 20 €; A.Stonio filmą DVD diske ,,Avinėlio vartai“, kaina - 5 €;
suvenyrinių žvakių, kaina - 3 € ir 3,50 €; Spalio mėnesio katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 1.20 €; knygą „Šventojo Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą
„Mylėkite viens kitą“, kaina - 1 € ir kt.

LITURGINIAI SKAITINIAI
21 P – Rom 4, 20-25; Lk 1, 69-75; Lk 12, 13-21
22 A – Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Ps 39, 7-10. 17; Lk 12, 35-38
23 T – Rom 6, 12-18; Ps 123, 1-8; Lk 12, 39-48
24 K – Rom 6, 19-23; Ps 1, 1-4. 6; Lk 12, 49-53
25 P – Rom 7, 18-25a; Ps 118, 66. 68. 76-77. 93-94; Lk 12, 54-59
26 Š – Rom 8, 1-11; Ps 23, 1-4ab. 5-6; Lk 13, 1-9
27 S – XXX EILINIS SEKMADIENIS. Sir 35, 15b-17. 20-22a; Ps 33, 2-3. 17-19. 23;
2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lk 18, 9-14
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; 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;
Pirmadieniais — nedirba.
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas.
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Misija šiandieniame pasaulyje – visų krikščionių įsipareigojimas
Taigi kas yra misija? Esama šimtai apibūdinimų. Evangelizacija (tai dar vienas iš misijų pavadinimų)
yra labai turininga, įvairių formų turinti veikla. Taigi misiją galime apibrėžti įvairiai, išryškindami
vieną ar kitą jos aspektą.
Misija – tai džiugesys tikėti Gerąja naujiena, paskelbta kukliems piemenėliams ir skelbiama toliau:
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste
jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11).
Misija – tai džiaugsmas pažinti Dievą, kuris yra Tėvas ir kuris yra Meilė, ir skelbti visiems Jėzaus
Kristaus, vienatinio Tėvo Sūnaus, asmenį ir veiklą, kaip tai darė apaštalai: „Taigi mes matėme ir
liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus,
Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas
yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame“ (1 Jn 4, 14–16).
Tikėti, kad Dievas mane myli – tai patirti tiesiog užkrečiamą džiaugsmą.
Misija – tai tikėti, kad Jėzus mirė „vienas už visus“ (2 Kor 5, 12), taip pat už tuos, kurie to nežino.
Kaip apaštalas Paulius, kuris nepažino Jėzaus jo žemiškojo gyvenimo metu, taip pat aš ir kiekvienas
iš mūsų galime asmeniškai tarti: Jis „pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Štai kodėl
negaliu nutylėti šio fakto!
Misija – tai sekti Mergelės Marijos pėdomis, kuri, žinodama, jog įsčiose nešioja pasaulio Išganytoją,
„skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą“ (Lk 1, 39).
Misija – tai nešti pasauliui ugnį, kurią Jėzus Kristus įžiebė pasaulyje ir trokšta, kad ji jau liepsnotų
(plg. Lk 12, 45).
Misija – tai nešti šviesą, kuri yra Jėzus Kristus – tikrąją šviesą, „kuri apšviečia kiekvieną žmogų“ (Jn
1, 9).
Misija – tai nešti pasauliui gyvybės vandenį: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave
prašo: ’Duok man gerti’, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs! (…) kas
gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme
vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 10.13). Šiuos žodžius išgirdusi samarietė tučtuojau
nuskubėjo skelbti Mesiją savo tautiečiams. Išties, kaip teigia Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris missio: „Štai kodėl misijų veikla išplaukia ne tik iš formalaus Viešpaties priesako, bet
ir iš gilaus Dievo gyvenimo mumyse reikalavimo“ (RM 11).
Misija – tai atiduoti gyvybę „už pasaulio išganymą“ – pro mundi vita, komunikuoti gyvybę, kurią
mums suteikė tas, kuris atėjo, „kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).
Misija – tai būti Prisikėlusiojo liudytojais: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos
galybės ir tapsite mano liudytojais (…) lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8).
Misija – tai drąsa, būdinga apaštalui Pauliui: „Nebijok! Kalbėk ir netylėk! Aš esu su tavimi“ (Apd
18, 9–10). Sykiu tai ir malonė: „Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims
nesuvokiamus Kristaus turtus“ (Ef 3, 8).
Misija atneša išganymą: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės
šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?!“ (Rom 10, 13–14).

Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių, jis sergės tavo gyvybę!

Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių, jis sergės tavo gyvybę !

Misijos keliai – įvairūs: liudijimas, pirmasis skelbimas, atsivertimas, krikštas ir eklezinių bendruomenių formavimas, įkultūrinimas, dialogas, žmogiškųjų išteklių plėtra. Tačiau misijos širdis ir varomoji
jėga yra meilė, kuri skatina veikti: Caritas Christi urget nos!
Misiją galime apibūdinti ir vienu apibendr inančiu išr aiškingu žodžiu – Asmuo. Jėzus yra kiekvienos gyvybės šaltinis. Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Ir nebūtinai tolimoje
šalyje, kur žmonės skurdžiai gyvena. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai
liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti.

Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, vardan
jo apsireiškimo ir karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su visu
kantrumu ir kaip išmanydamas.

IŠ IŠĖJIMO KNYGOS (17, 8-13)

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (18, 1-8)

Atėjus Amalekui stoti į mūšį su izraelitais Refidime, Mozė paliepė Jozuei:
„Išsirink vyrų ir trauk į kovą prieš Amaleką! Rytoj, pasiėmęs Dievo lazdą, aš atsistosiu ant
kalvos viršūnės“. Jozuė taip ir padarė, kaip Mozė jam liepė, ir stojo į mūšį su amalekiečiais.
Tuo tarpu Mozė, Aaronas ir Huras užlipo ant kalvos viršūnės.
Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai; bet kai tik rankas jis nuleisdavo, persvarą įgydavo amalekiečiai. Kai Mozei rankos apsunko, jie ėmę akmenį parito prie Mozės, ir
tas ant jo atsisėdo. Rankas jam palaikė Aaronas ir Huras – vienas iš dešinės, antras iš kairės
– taip kad jo rankos buvo iškeltos, iki nusileido saulė. Šitaip Jozuė kalavijo ašmenimis nugalėjo Amaleką ir jo kariauną.

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (120, 1-8)
P. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas.
Mano akys pakeltos į šventąjį kalną;
iš kurgi kitur ateis man pagalba?!
mums padeda Viešpats,
dangaus ir žemės Kūrėjas. – P.
Neleis tavo kojai suklupti,
jisai, tavo Sargas, nesnaudžia.
Tikrai jis nesnaudžia, nemiega,
jisai Izraelį globoja. – P.
Tave Viešpats saugo,
tave Viešpats dengia,
šalia tavęs stovi.
Dieną nepažeis tavęs saulė,
naktį – mėnulis. – P.
Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių,
jis sergės tavo gyvybę.
Globos ir išeinant, ir grįžtant,
dabar ir per amžius. – P.

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS
ANTROJO LAIŠKO TIMOTIEJUI (3, 14 - 4, 2)
Mylimasis!
Pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs.
Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti,
auklėti teisume, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

ALELIUJA. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – ALELIUJA.

Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis
pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‚Apgink mane nuo
skriaudiko!‘
Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‚Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis
dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų‘“.
Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas
neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!
Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje
tikėjimą?“

BENRUOMENĖS 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 - 8.00, 12.30 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.
►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24H.
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. (Jono 10.10)
Mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio 8 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija 24 val. (kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime
maldoje, dienos ir ypač nakties metu.
Spalio mėn. intencijos:
Popiežiaus maldos intencija – kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas
Bažnyčioje; už pašaukimus į mūsų Mažesniųjų brolių ordiną (provincijolo A. Malakauskio
OFM prašymu); už mūsų kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius; Parapijiečius, už vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše. Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita
Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. (Psalmė 22.6)
► VYRŲ MALDOS DIENA
,,Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos”

(1 Tim 2,8)

Lapkričio 16 d. kviečiame visus vyr us pr aleisti visa dieną kar tu mokymuose ir maldoje.
Renginys prasidės 10 val. ir baigsis šv. Mišiomis 18 val. Renginio vieta: Šv.Antano rūmų
aktų sale (V ilniaus g. 6, Kretinga). Registracija vyksta internetu iki lapkričio 11 d.:
www.qrgo.page.link/vJiqm

