BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Spalio 15 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks
kun. br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.

► SPALIO MĖNUO SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS ROŽINIUI
Rožinis spalio mėnesį mūsų bažnyčioje kalbamas kasdien 17 val. ir po 18 val.
šv. Mišių. Sekmadieniais - po Sumos.
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XXVIII EILINIS
SEKMADIENIS
2017 m. spalio 15 d.

► LAUKO KOPLYTĖLĖS
Kretingos vyrų maldos grupė, skatindama šeimose pamaldumą, siūlo parapijiečiams įsigyti lauko koplytėles su Švč. M. Marijos statulėle savo namams ar sodybai. Auka - 80 Eur. Koplytėlės pakabinamos. Išmatavimai - aukštis: 50 cm.,
plotis: 30cm. Norinčius kviečiame kreiptis į parapijos raštinę.
► BRANGŪS GERADARIAI,
Broliai pranciškonai dėl Dievo meilės prašo paaukoti obuolių sultims spausti
arba bulvių. Dievas jums atlygins.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli parapijiečiai ir geradariai, prašome jus įsijungti į gerų darbų akciją ir
paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo dujomis sistemos įvedimui
ir Katilinės įrengimui. Reikalinga bendra suma: 50 000 Eur. Ieškome 1 tūkstančio žmonių, norinčių prisijungti prie gailestingumo darbų ir dalyvauti savo parama - 50 Eur šioje akcijoje. Aukas galite atnešti į Bažnyčios raštinę, ten būsite
įregistruoti į Aukotojų sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų sąrašus memoriale
geradariams atminti.
LITURGINIAI SKAITINIAI
16 P — Šv. Jadvyga, vienuolė
Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
Rom 1, 1-7; Ps 97, 1-4; Lk 11, 29-32
17 A — Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
Rom 1, 16-25; Ps 18, 2-5; Lk 11, 37-41
18 T — Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10-17a; Ps 144, 10-13. 17-18; Lk 10, 1-9
19 K — Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
Rom 3, 21-30; Ps 129, 1-6; Lk 11, 47-54
20 P — Rom 4, 1-8; Ps 31, 1-2. 5. 11; Lk 12, 1-7
21 Š — Rom 4, 13. 16-18; Ps 104, 6-9. 42-43
22 S — XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 45, 1. 4-6; Ps 95, 1. 3-5. 7-10; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
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.

Lukas yra vienintelis iš evangelistų,
asmeniškai nepažinojęs Jėzaus. Jis
gimė Antiochijoje, Sirijoje, buvo
pagonis, pagal profesiją – gydytojas.
Užsiiminėjo menu ir literatūra. Iš
tiesų, pasak vienos senos tradicijos,
Ps 129, 3-4
jis yra kai kurių grakščių Mergelės
Marijos atvaizdų autorius, tačiau tai neįrodyta. Atsivertęs į krikščionybę, Lukas tapo apaštalų, ypač Pauliaus, draugu ir mokiniu. Paulių jis lydėjo antroje jo misijų kelionėje iš
Troado į Filipus. Apaštalas iš Tarso laiškuose kolosiečiams prisimena šį savo bendrakeleivį ir, savo skaitytojų labui kalba apie jį kaip apie mylimąjį gydytoją, didžiu jautrumu
bei pasirengimu padėti artimui apdovanotą vyrą. Lukas Paulių lydėjo ir jam grįžtant į
Jeruzalę. Čia, pirmojoje krikščionybės sostinėje, jis susipažino su Evangelijoje minimomis
gailestingomis moterimis bei Dievo žodžio tarnais, kurie papasakojo jam daug vertingų
dalykų apie Jėzaus gyvenimą, tapusių jo evangelijos pagrindu. Paulių, kuris tapo jo gyvenimo mokytoju, lydėjo ir kitose kelionėse, taip pat ir kelionėje į Romą, kur apaštalas buvo
suimtas, ir, galimas daiktas, jog buvo ir jo kankinystės liudininkas. Apie Luko gyvenimą
po Pauliaus mirties žinių nėra. Kai kas teigia, kad jis evangelizavo Dalmatijoje, kiti – jog
Galijoje, o treti – netgi Egipte bei Tėbuose. Beveik neginčytina, kad jis pabuvojo ir Padujoje: tą patvirtino neseni tyrinėjimai, paskelbę, jog Šv. Justinos bazilikoje saugomi palaikai yra jo. Vienas II amžiaus raštas – prieš Markioną nukreiptas jo Evangelijos prologas
evangelisto biografiją glaustai pateikia taip: „Lukas, siras iš Antiochijos, gydytojas iš
profesijos ir apaštalų mokinys, vėliau sekė Paulių iki pat jo kankinystės. Jis nepriekaištingai tarnavo Viešpačiui, neėmė žmonos ir neturėjo vaikų. Mirė būdamas aštuoniasdešimt
ketverių Bojotijoje, pilnas Šventosios Dvasios.“ Dabartinių istorinių tyrinėjimų teigimu, ši
biografinė santrumpa atitinka tikrovę. Daugiau žinių iš jo gyvenimo nėra, tad mums lieka
tik jo evangelijos puslapiai bei Apaštalų darbai, aiškiai atskleidžiantys jo pomėgius ir
asmenybę. Lukas nebuvo tų septyniasdešimt Jėzų iš Nazareto pažinojusių mokinių tarpo.
Rašydamas Evangeliją, kuri yra ypač tiksli ir parašyta puikia, beveik klasikine graikų kalba (tai liudija, jog jis buvo išsilavinęs žmogus ir meistriškas literatas), naudojosi mokinių,
paskui Jėzų sekusių moterų bei kitų asmenų, kuriuos jis tarsi smalsus žurnalistas ir kaip
aistringas istorikas išklausinėjo, pasakojimais. To rezultatas – literatūriniu požiūriu rafinuota Evangelija, daug sistemingesnė už kitas dvi, kurias Lukas tikrai buvo skaitęs: skrupulingai patikrinti įvykiai ir pamokymai yra tvarkingai pateikti chronologiškai. Sprendžiant iš gausybės detalių, kurias pateikia pasakodamas kai kuriuos epizodus, taip pat ir
apie Jėzaus vaikystę, tarp jo apklaustų liudininkų turėjo būti ir Švenčiausioji Mergelė Marija. Luko dėka mus pasiekė visos švelnumo kupinos Marijos Apsilankymo, Apreiškimo
Marijai, Jėzaus Gimimo, trijų išminčių pagarbinimo bei paaukojimo šventykloje detalės.
Žingsnis po žingsnio galime sekti, kaip ši Dovydo giminės atžala „auga išmintimi, metais
ir malone“ dailidės iš Nazareto šeimoje. (Iš Piero Lazzarin mažosios enciklopedijos "Naujoji šventųjų knyga")

Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.

Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, pokylį su kilniausiais vynais, su geriausiais, gardžiausiais patiekalais, su puikiausiais, tauriausiais gėrimais. Jis nuims šiame kalne tą šydą,
kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia visas tautas.
Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo
kiekvieno veido. Jis nuims savo tautos gėdą nuo visos žemės. Šitaip Viešpats
kalbėjo.
Tą dieną sakys: „Štai mūsų Dievas! Iš jo mes tikėjomės sau išsigelbėjimo.
Tai Viešpats, kuriuo pasikliovėme. Džiūgaukim, kelkim linksmybes: jis mus
išgelbėjo! Viešpaties ranka ant šio kalno ilsis“.

Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.
Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina,
veda mane teisingais takais savo garbei. –
Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. –
Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –
Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Broliai!
Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Man pažįstamos visokios gyvenimo sąlygos: būti sočiam ir alkanam, būti turtingam ir skursti. Aš visa galiu
tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manim varge.
O mano Dievas Kristuje Jėzuje tenkins visus jūsų reikalus iš savo turtų
Jėzaus Kristaus garbei. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas
teapšviečia mūsų dvasios akis,
kad pažintume, kokia yra viltis,
į kurią mes esame pašaukti.
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais:
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui
vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti.
Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems:
Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas
surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas
sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė.
Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos
žmogžudžius ir padegė jų miestą.
Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo
verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves’. Tie tarnai
išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė
buvo pilna sėdinčių už stalo.
[Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių
drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas
ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.
Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.]
_______________________________
Tapo Petro įpėdiniu Antiochijoje (Sirija). Antiochija tuo metu buvo trečias pagal
dydį senojo pasaulio didmiestis po Romos ir Egipto Aleksandrijos. Jam esant
vyskupu, imperatorius Trajanas pradėjo didelį krikščionių persekiojimą. Suimtas
ir pasmerktas mirti, Ignotas surakintas grandinėmis buvo gabenamas ilga ir
sunkia kelione iš Antiochijos į Romą. Ten tuo metu buvo rengiama šventė imperatoriui, o krikščionių kankiniai turėjo tapti reginiu, cirke žvėrių sudraskomi.
Keliaudamas vyskupas parašė septynis laiškus, kurie prilyginami apaštalo Pauliaus laiškams. Kupini ne vien mistinio užsidegimo, bet ir nuoširdžios artimo
meilės. Tuose laiškuose mirti keliaujantis vyskupas ragino tikinčiuosius bėgti
nuo nuodėmės; saugotis gnostikų klaidos ir ypač sergėti Bažnyčios vienybę. Jis
liudija apie tai, kad Bažnyčios centre - Eucharistija, kuri suburia aplink vyskupą
ir jo presbiterius visus tikinčiuosius į tobulos vienybės ir santarvės simfoniją.
Ignotas Romą pasiekė 107 metais ir netrukus ten buvo nukankintas. (gyvojiduona.lt)

