BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. MIŠIOS ŠVENČIŲ DIENOMIS
Gruodžio 24 d. - 8.00 ir 22.00 val. Gruodžio 25 d. - 8.00; 10.30; 12.30 ir 18.00
val. Gruodžio 26 d. - 8.00; 12.30 ir 18.00 val. Gruodžio 31 d. - 7.00; 18.00 ir
23.00 val. Sausio 1 d. - 8.00; 10.30; 12.30 ir 18.00 val.
► KONCERTAS
Gruodžio 29 d. 19 val. mūsų bažnyčioje vyks tr adicinis chor inės muzikos
koncertas - festivalis „Su šv. Kalėdom - Naujuosius pasitinkant...“. Koncertuos:
Kretingos mokyklos - darželio „Žibutė“ jaunučių choras, PŠC TAU moterų ansamblis „Svajonių aidas“, Kretingos rajono kultūros centro moterų choras „Svaja“, vyrų
ansamblis „Žilvinas“ (meno vadovas ir dirigentas Aloyzas Žilys) bei svečių kolektyvas - Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“ (vad. Ričardas Grušas).
► SANTUOKOS KURSAS
Kviečiame įvairaus amžiaus poras praleisti vakarą dviese jaukioje aplinkoje. Tai
septynių susitikimų ciklas poroms, gyvenančioms drauge ir norinčioms kurti
sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo meilę ir santuoką.
Kurso metu bus nagrinėjamos tokios temos: Tvirti pamatai; Bendravimo menas;
Konfliktų sprendimas; Atleidimo galia; Artimųjų įtaka - praeitis ir dabartis; Geras
intymusis gyvenimas; Veikli meilė.
Kurso pradžia - 2019 m. sausio 11 d. 18.30 val. Šv. Antano rūmuose (V ilniaus g. 6).
Kursą organizuoja ir veda Kretingos parapijos šeimos centro poros. Vietų skaičius
ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Susitikimų metu prižiūrėsime jūsų
mažamečius vaikus! Prašome registruotis telefonu 8 610 42462. Laukiame Jūsų!
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALITE ĮSIGYTI
Telšių vyskupijos išleistą 2019 metų kalendorių su popiežiaus Pranciškaus vizito
Lietuvoje akimirkomis, auka - 1 €. Šventąjį Raštą, kaina - 15 €; kalėdaičių Kūčių
vakarienei; akcijos „Well4Africa“ puodelį, auka - 6 €.
► 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 parapijos raštinėje arba įmesti į aukų dėžę,
arba pervesti aukas bankiniu pavedimu: sąskaitos Nr.: LT934010041800012285.
LITURGINIAI SKAITINIAI
17 P — Pr 49, 2. 8-12; Ps 71, 1-4. 7-8. 17; Mt 1, 1-17
18 A — Jer 23, 5-8; Ps 71, 1-2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24
19 T — Ts 13, 2-7. 24-25a; Ps 70, 3-6. 16-17; Lk 1, 5-25
20 K — Iz 7, 10-14; Ps 23, 1-6; Lk 1, 26-38
21 P — Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Gg 2, 8-14; Ps 32, 2-3. 11-12. 20-21; Lk 1, 39-45
22 Š — 1 Sam 1, 24-28; Ps 1 Sam 2, 1. 4-7; Lk 1, 46-56
23 S — IV ADVENTO SEKMADIENIS
Mch 5, 1-4a; Ps 79, 2-3. 15-16. 18-19; Žyd 10, 5-10; Lk 1, 39-45
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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Krykštauk, Siono dukra! Džiūgauk Izraeli! Džiaukis ir linksminkis iš visos
širdies, o dukra Jeruzale! Viešpats panaikino tau padarytąjį nuosprendį – privertė
tavo priešus atsitraukti! Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje: daugiau nebereiks
tau bijotis nelaimės.
Jeruzalei tądien bus sakoma: „Nebijok, Sione! Nenuleisk rankų! Su tavim yra
Viešpats, tavo Dievas, – išgelbėjimą nešąs galiūnas. Jam linksma smagu dėl tavęs,
jis atnaujins tau savąją meilę, jis džiaugsis tavim ir krykštaus“.
Aš tavo nelaimei padarysiu galą.

Džiūgauk ir krykštauk:
didis tavyje Izraelio Šventasis.
Štai mane gelbėja Dievas;
aš juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė,
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –
Dėkokite Viešpačiui! Šaukitės jo vardo!
Skelbkit tautoms jo didinguosius darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –
Šlovinkite Viešpatį:
nuostabių darbų jis padarė;
tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauk ir krykštauk, Sione:
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Viešpats yra arti!

Broliai! Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas
tebūnie žinomas visiems. Viešpats yra arti! Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo
ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.
Dievo dvasia ant manęs.
Jis mane siuntė išganymo žinią nešti varguoliams.

Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“
Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas
turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.
Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“
Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“.
Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“
Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir
ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus
sudegins neužgesinama ugnimi“.
Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.
—————————————————————————————–————–
► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE PAŠAUKIMĄ Į ŠVENTUMĄ (IX)
Tiktai laisvos ir nuolankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Pirmas dalykas yra priklausyti Dievui. Tai
yra aukoti save Jam, kuris pirmas parodė iniciatyvą, aukoti savo gebėjimus, pastangas,
kovą su blogiu ir savo kūrybiškumą, kad Jo neužtarnauta dovana mumyse augtų ir plėtotųsi: „Dėl Dievo gailestingumo prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą,
Dievui patinkančią auką“ (Rom 12, 1). To siekdama Bažnyčia visada mokė, kad tik meilė
įgalina augti malonės gyvenimu, nes jei „neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“ (1 Kor 13, 2).
Tačiau vis dar yra krikščionių, sukančių kitu keliu – nuteisinimo savo pastangomis,
žmogiškosios valios ir savo gebėjimų garbinimo keliu, kuris veda į savanaudišką ir elitistinį pasitenkinimą savimi, stokojantį tikrosios meilės. Tai reiškiasi daugybe iš pažiūros
skirtingų nuostatų: įstatymų manija, pomėgiu didžiuotis socialiniais ir politiniais pasiekimais, demonstratyviu rūpinimusi Bažnyčios liturgija, mokymu bei prestižu, tuščiagarbiškumu, susijusiu su gebėjimu tvarkyti praktinius reikalus, polinkiu į savigalbos bei savirealizacijos dinamikas. Kai kurie krikščionys tam švaisto savo jėgas bei laiką, užuot leidę
Dvasiai vesti juos meilės keliu, degę troškimu perteikti Evangelijos grožį bei džiaugsmą ir
ieškoję nutolusių milžiniškoje Kristaus ištroškusiųjų minioje.
Priešingai Bažnyčios paskatai, Bažnyčios gyvenimas dažnai virsta muziejiniu eksponatu ar nedaugelio nuosavybe. Šitai nutinka tada, kai kurios nors krikščionių grupės perdėm sureikšmina tam tikrų savo normų, papročių ar stilių laikymąsi. Šitaip Evangelija
dažnai susiaurinama ir slopinama, netenka savo žavaus paprastumo bei skonio. Šitai galbūt yra subtili pelagijonybės forma, nes malonės gyvenimas, regis, pajungiamas tam

tikroms žmogiškosioms struktūroms. Tai galioja grupėms, sąjūdžiams ir bendruomenėms
ir paaiškina, kodėl jie pradeda intensyviu gyvenimu Dvasioje, bet baigia sustabarėję ar
sugedę. Kai manome, kad visa priklauso nuo žmogiškųjų pastangų, vairuojamų bažnytinių normų bei struktūrų, Evangeliją sukomplikuojame ir tampame vergais schemos, paliekančios nedaug progų malonei veikti. Šventasis Tomas Akvinietis mums priminė, jog
vykdyti Bažnyčios prie Evangelijos prijungtus priesakus turėtų būti reikalaujama santūriai, kad „tikinčiųjų gyvenimas nebūtų apsunkinamas“, nes kitaip mūsų religija virstų
vergove.
Siekiant to išvengti, pravartu dažnai atminti, kad egzistuoja dorybių hierarchija, kviečianti ieškoti to, kas esminga. Pirmenybė teiktina dieviškosioms dorybėms, kurių objektas
ir motyvas yra Dievas. Jų centre yra meilė. Pasak šventojo Pauliaus, tai, kas iš tikro
svarbu, yra „tikėjimas, kuris veikia meile“ (Gal 5, 6). Esame pašaukti rūpestingai puoselėti meilę: „Kas myli, tas įvykdo Įstatymą. Taigi meilė – Įstatymo pilnatvė“ (Rom 13, 8.
10). Todėl „visas Įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save
patį“ (Gal 5, 14).
Kitaip tariant, įsakų ir potvarkių tankmėje Jėzus išmuša spragą, įgalinančią išvysti du
veidus – Tėvo ir brolio. Jis neduoda mums dviejų formulių ar dviejų įsakų. Mums duodami du veidai, arba tiksliau, daugelyje atsispindintis vienintelis Dievo veidas. Juk kiekviename brolyje, ypač mažiausiame, trapiausiame, bejėgiškiausiame ir vargingiausiame,
glūdi pats Dievo paveikslas. Ir iš pažeidžiamos žmonijos nuotrupų laikų pabaigoje Viešpats sukurs galutinį meno kūrinį. Mat „kas išlieka, kas yra vertinga gyvenime, kokie turtai nenyksta? Tikrai tik du: Viešpats ir artimas. Šiedu turtai nepranyksta!“. (Bažnyčios žinios)
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“!
Gruodžio 16 d., šį 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.
► ADVENTINIS RENGINYS
Gruodžio 16 d., šį sekmadienį, 11.45 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinis renginys
„Jau Kalėdomis kvepia, jau saulė grįžti rengiasi...“ Dalyvauja Kretingos miesto
mokyklų mokinių meno kolektyvai.
► KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS
Kviečiame visus gruodžio 22 d., 12 val. prie pagrindinės miesto sankryžos į šviečiančio
kryžiaus pašventinimą. O visiems geradariams nuoširdžiai dėkojame, kad nelikote abejingi ir prisidėjote aukomis bei maldomis prie šio kryžiaus statymo darbų! Dievas atlygins!
► 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.
► BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS
Su šūkiu „Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“ į Lietuvą 24-ąjį kartą
atkeliauja Betliejaus Taikos ugnis. Gruodžio 20 d., ketvirtadienį, po 18
val. šv. Mišių ugnį dalins skautų organizacijų nariai. Iki gruodžio 24 d.
ugnis bus dalinama po kiekvienų šv. Mišių, o nuo akcijos atributika
pažymėto žibinto, prie prakartėlės, bus galima prisidegti žvakę bet kada
ir ją parsinešti namo. Kviečiame pasirūpinti žvakėmis su gaubteliu.

