BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KATEKIZMO MOKYMAS
Sausio 20 d., šį sekmadienį, 14 val. Kankinių koplyčioje vyks kun. br . Antano
Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Meldžiame Šventosios Dvasios jaunimui, kad jie būtų pagauti mylinčio Tėvo ir
drąsiai skelbtų Evangelijos džiaugsmą pasauliui!
Kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą sausio 25 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6). Šlovins ir melsis J ovita Balsienė, Matas
Kaunietis, Audrius Šalnis ir br. Antanas Blužas OFM.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks sausio 25 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių vienuolyno refektoriuje.
► MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS
Sausio 18 - 25 d. kviečiame melstis už kr ikščionių vienybę.
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Katalikų Bažnyčia pirma kartą maldų savaitę už krikščionių vienybę, popiežiaus Benedikto XV paraginta, minėjo 1916 m. Koordinuoti įvairių Bažnyčių maldas už vienybę ir
jas rengti tuo pačiu metu pradėta 1935 m. Nuo 1968 m. maldos savaitės turi bendrą
temą, kurią kartu suderina Rytų Bažnyčias ir protestantiškas bendruomenes vienijanti
Pasaulinė Bažnyčių Taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba.

► Tavo auka gali padėti pabaigti remontus Šv. Antano dienos centro namelyje,
kuriame galėsime organizuoti dar daugiau veiklų nemokamai vaikams ir šeimai.
Baigiamajai apdailai ir įrengimui trūksta 16500 €. Paramai fiksuoti yra parengtas
plakatas. 1 langelio aukos dydis yra 20 €; bendras skaičius - 825 langeliai. Aukas
galite palikti parapijos raštinėje arba įmesti į aukų dėžę, arba pervesti aukas bankiniu pavedimu: sąskaitos Nr.: LT934010041800012285.
LITURGINIAI SKAITINIAI
21 P — Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
Žyd 5, 1-10; Ps 109, 1-4; Mk 2, 18-22
22 A — Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
Žyd 6, 10-20; Ps 110, 1-2. 4-5. 9-10; Mk 2, 23-28
23 T — Žyd 7, 1-3. 15-17; Ps 109, 1-4; Mk 3, 1-6
24 K — Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Žyd 7, 25 - 8, 6; Ps 39, 7-10. 17; Mk 3, 7-12
25 P — Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas
Apd 22, 3-16 arba Apd 9, 1-22; Ps 116, 1-2; Mk 16, 15-18
26 Š — Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8 arba Tit 1, 1-5; Ps 95, 1-3. 7-8. 10; Lk 10, 1-9
27 S — III EILINIS SEKMADIENIS
Neh 8, 1-6. 8-12; Ps 18, 8-10. 15; 1 Kor 12, 12-30;
Lk 1, 1-4; 4, 14-21
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.

Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės, kol jos teisingumas
spindėte suspįs ir josios gerovė nušvis kaip žibintas.
Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties
rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje.
Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu būsi
vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes Viešpats tavimi
žavisi ir tavo šalis bus ištekinta.
Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi.
Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas.

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Skelbkit tautoms
nuostabius Viešpaties darbus.
Viešpačiui naują giesmę giedokit,
giedokite jam visos šalys.
Giedokite Viešpačiui,
šlovę teikit jo vardui. –
Skelbkit kasdien,
kad jis išganymą neša.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,
girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –
Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.
Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms,
kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. –

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų
tarnysčių, tačiau tas pat Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats
Dievas, kuris visa veikia visame kame.
Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai, vienam
Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą
toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam –
stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam –
įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą.
Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai
patinka.
Dievas pašaukė mus per Evangeliją,
kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip
pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam
sako: „Jie nebeturi vyno“.
Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų
saikų talpos.
Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis
pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie
sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas
žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu

laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo
šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten
jie pasiliko kelias dienas.

Kristus Galilėjos Kanoje sakė: mano valanda dar neatėjo (plg. Jn 2, 4), tarsi
jis norėjo savo Motinai sutrukdyti išreikšti maldą. Iš tiesų, Kristus ilgai laukė
savo valandos. Tik savo gyvenimo pabaigoje, kaip sakoma Evangelijoje pagal
šventąjį Joną, Jėzus pasakys: atėjo mano valanda. Ir, kai atėjo jo valanda, savuosius, kurie buvo pasaulyje, jis mylėjo iki galo (plg. Jn 13, 1). Tai buvo valanda Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save dėl žmonių išgelbėjimo.
Dievo Motinos laikas, jos valanda, buvo nuo pradžios. Ji sako Kristui: „jie
nebeturi vyno“, nes čia ji mus užtaria. Ji yra, galėtume pasakyti, mūsų advokatė
prieš Dievą. Šitaip ją vadiname lotyniškai. Ji užtaria mus, nes mato, ko mums
reikia. Taigi, Dievo Motinos valanda yra nesibaigianti. Ši valanda yra labai
svarbi šiandien šiai vyskupijai, jums, mano seserims ir broliams. Tai valanda
malonės, apmąstymų, jėgų sutelkimo, kurio esmė – atgaivinti jausmus ir mintis,
pradėti giluminį savo širdies tyrimą, atsiversti. Ši valanda išmušė su Mergelės
Marijos paveikslo atvykimu.
Esanti savo atvaizde Dievo Motina mums sako: „Visa, ką jis jums sakys,
darykite“ (plg. Jn 2, 5). Ką jūs turite daryti? Kokios yra jūsų pareigos? Ką jūs
jau padarėte ir ko jums dar trūksta? Apie trūkumus aš nekalbėsiu, jie visur tokie
patys. O pareigos? Turbūt jų daug atlikote: naujos bažnyčios, pataisyti keliai,
mokymo įstaigos, visa tai yra darbas, kurį galima pristatyti Dievo Motinai sakant: mes ateiname ne tuščiomis rankomis, nors dar ir reikia pripildyti keletą
indų. Nepalikite jų tuščių, atneškite, pripildykite juos. Pripildykite protus tikro
mokslo, tenelieka daugiau tuščių galvų – nei mažo, nei didelio. Pripildykite širdis – tai taip pat yra pareiga, kurią reikia atlikti. Ką tik jums lieps mano Sūnus,
darykite. Užpildykite tai, kas tuščia. O jeigu tai tuščia širdis? Jeigu ji nežino, ką
daryti, kokia kryptimi eiti? Jei nusilpusi valia nežino, kokio gėrio link gręžtis, ji
rizikuoja nukrypti į blogą pusę. Gėriu tu nugalėsi blogį. Tegu tavo širdis kaip
indas prisipildo Kristaus dovanos, kuri ateina tarpininkaujant Marijai.
Galbūt esi liūdnas ir nusivylęs ar jautiesi vargšas ir atstumtas, nežinai, ką
daryti? Atsigręžk į Dievo Motiną. Šitaip tu niekada nebūsi vienišas nei sumišęs.
Ji išgirs tavo maldą ir ateis tau padėti, tu nebebūsi vienas. Ji tau parodys tavo
artimą, ji pirmoji atskubės būti šalia kiekvieno apleisto žmogaus. (Kardinolas
Jozefas Glempas)

