BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PRAŠOME PAREMTI ŠV. PRANCIŠKAUS
ALTORIAUS RESTAURAVIMO DARBUS
Pradedama šv. Pranciškaus altoriaus restauracija. Kviečiame savo auka prisidėti prie
restauravimo darbų. Auką galite atnešti į parapijos raštinę. Dievas Jums atlygins.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli geradariai, kviečiame paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo
dujomis sistemos įvedimui ir Katilinės įrengimui. Aukas galite atnešti į parapijos
raštinę, kur būsite įregistruoti į Aukotojų sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų
sąrašus memoriale geradariams atminti.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Kalėdaičių Kūčių vakarienei; Caritas žvakelių - auka nuo 1 €; 2018 metų kalendorių
„Lurdo grotos Telšių vyskupijoje“ - kaina 1,50 €, katalikišką žurnalą šeimai
„Artuma“ - kaina 1,10 €.
► PARAMA CARITAS VEIKLAI
Šio sekmadienio rinkliava skirta paremti Caritas organizaciją.
Norintys prisidėti prie parapijos išlaikymo, auką galite atnešti į parapijos raštinę.

► 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.

LITURGINIAI SKAITINIAI
11 P — Šv. Damazas I, popiežius
Iz 35, 1-10; Ps 84, 9-14; Lk 5, 17-26
12 A — Gvadelupės Švč. Mergelė Marija
Iz 40, 1-11; Ps 95, 1-3. 10-13; Mt 18, 12-24
13 T — Šv. Liucija, mergelė, kankinė
Iz 40, 25-31; Ps 102, 1-4. 8. 10; Mt 11, 28-30
14 K — Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Iz 41, 13-20; Ps 144, 1. 9-13; Mt 11, 11-15
15 P — Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-4. 6; Mt 11, 16-19
16 Š — Sir 48, 1-4. 9-11; Ps 79, 2-3. 15-16. 18-19; Mt 17, 10-13
17 S — III ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 61, 1-2a. 10-11; Lk 1, 46-50. 53-54; 1 Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28
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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„Raminkite, guoskite manąją tautą, – sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį
Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta. Ji dvigubai gavo
iš Viešpaties rankų už visas savo nuodėmes“.
Balsas šaukia: „Per dykumą tieskite Viešpačiui kelią! Per tyrus išveskite mūsų
Dievui taką! Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nukastas. Kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta! Tuomet apsireikš
Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis. Tikrai taip kalbėjo Viešpaties lūpos“.
Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios naujienos skelbėjau Sione! Galingai pakelk
savo balsą, džiugiosios naujienos skelbėja Jeruzale! Pakelk, nebijok! Sakyk Judo
miestams: „Štai jūsų Dievas! Štai Viešpats Dievas ateis su galia, ir jojo ranka bus
valdinga. Su juo štai tie, kuriuos jis užpelnė, jo priekyje tie, kuriuos įsigijo. Ganys
kaip piemuo savo bandą, savąja ranka jis surinks ją. Nešios ėriukus prie krūtinės,
vedžios vedekles rūpestingai“.
Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.
Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:
jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. –
Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,
pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė –
Visokių gėrybių duos Viešpats,
derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. –

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!

Mylimieji! Vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų – kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip
vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir suskils, ir
žemė su savo kūriniais sudegs.
Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir
maldingumu, kaip laukti ir ilgėtis Dievo dienos atėjimo, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio! Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir
naujos žemės, kuriuose gyvena teisybė.
Todėl, mylimieji, šito belaukdami, stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir taikingi.
Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!
Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo
parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!’“
Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.
Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už
mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. M. MARIJOS VALANDOS
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bažnyčioje giedamos Švč. M. Marijos valandos.
Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Gruodžio 10 d., šį sekmadienį, Švč. Jėzaus Širdies seserys Pranciškonės misionierės kviečia visus jungtis į Švč. Sakramento adoraciją jų koplyčioje nuo 14.00 iki 18.00 val.
(Vilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte).
► KALĖDOJIMAS
Norinčius kalėdojimui pakviesti į namus brolį, prašome registruotis raštinėje.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą, kuris vyks gruodžio 15 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► ADVENTO SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 16 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo
pamaldos. Jei turite artimųjų, kurie dėl ligos negali atlikti išpažinties bažnyčioje, pasirūpinkite, kad pas ligonius apsilankytų kunigas. Kreiptis į parapijos raštinę.

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!

► PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“!
Kviečiame visus parapijiečius gruodžio 17 d., sekmadienį po 8.00, 10.30, 12.30 val. šv.
Mišių užsukti į br olių pr anciškonų vienuolyno kor idor iuje vykstančią mugę
„Džiūgauk“ ir sužinoti ką veikia įvairios grupės mūsų parapijoje, įsigyti įvairių dovanėlių, pasivaišinti bei paremti šias grupeles.
► PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
„Pasitik Kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“
Savo konkursinę prakartėlę iki gruodžio 15 dienos reikia atnešti į parapijos raštinę. Pristatant prakartėlę reikia užpildyti organizatorių duodamą dalyvio anketą. Išsamesnį aprašymą ir konkurso nuostatus galima rasti bažnyčios skelbimų lentoje, puslapyje kretingospranciskonai.lt, Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir inter neto puslapyje ofm.lt.
► SANTUOKOS KURSAS
Parapijos šeimų tarnyba kviečia poras į SANTUOKOS KURSĄ! Tai septynių susitikimų
ciklas įvairaus amžiaus poroms, norinčioms kurti sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo santuoką.
Kurso metu bus nagrinėjamos tokios temos: 1. Tvirti santuokos pamatai. 2. Bendravimo
menas. 3. Konfliktų sprendimas. 4. Atleidimo galia. 5. Artimųjų įtaka - praeitis ir dabartis. 6. Geras intymusis gyvenimas. 7. Veikli meilė.
Kurso pradžia: 2018 m. sausio 19 d. 18 val. Šv. Antano Rūmuose (Vilniaus g. 6.)
Prašome registruotis telefonu: 8 610 42462. Laukiame Jūsų!
► PADĖK PASTATYTI KRYŽIŲ PRIE PAGRINDINĖS
KRETINGOS MIESTO SANKRYŽOS
Broliai pranciškonai ir Kretingos rajono savivaldybė pasirinko arch.
Algirdo Žebrausko pasiūlytą idėją Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos
(žiedinės sankryžos) pietvakarinėje pusėje esančiame savivaldybei
priklausančiame skvere statyti šviečiantį (skleidžiantį šviesą) stiklinį
kryžių. Vieta ties rekonstruojama sankryža pasirinkta tikslingai. Projekto sprendiniais norima utilitarią, niekuo neišsiskiriančią, funkcionalią rekonstruojamos sankryžos erdvę praplėsti, apjungiant ją su
tvarkomu skveru, ir panaudojant estetines - menines priemones, visą
erdvę (sankryžą su skveru) individualizuoti ir sureikšminti. Per individualizuotą sankryžos erdvės sprendinį siekiama akcentuoti Kretingą
kaip unikalią istoriją, stiprų krikščionišką paveldą turintį Žemaitijos
miestą, sudominti, paskatinti jį aplankyti. Kryžius, kaip daugiaprasmis simbolis, pasirinktas siekiant nešti žinią apie Lietuvą, čia esančią
krikščionišką erdvę, tautos identitetą, rezistenciją, sovietmetį, pamatines visuomenės vertybes – „nevok, nežudyk“, norą neišnykti globalios politikos aktyviai brukamoje betautėje erdvėje. Kryžius projektuojamas kaip 12,6 m aukščio skulptūra - meninis akcentas ant granitinio R-2.5 m pagrindo. Planuojama kryžiaus konstrukcija – laikančioji metalo vamzdžio šerdis, prie kurios tvirtinama grūdintą stiklą
laikanti metalo rėmo konstrukcija ir LED apšvietimas. Visi metalo
elementai apsaugoti nuo rūdijimo. Grūdintas stiklas prie metalo tvirtinamas specialiais varžtais. Stiklo vidinis paviršius, siekiant tolygiai
išsklaidyti šviesą, - nusmėlintas (matinis). Išorinis stiklo paviršius, siekiant išorės atspindžio, poliruotas. Todėl kryžius dieną bus „lengvas“, kiek atspindintis aplinką. Tamsiu paros metu, įjungus gatvės apšvietimą, kartu įsijungs ir vidinis kryžiaus apšvietimas, tolygiai minkšta balta šviesa
užpildantis visą kryžiaus konstrukciją. Kryžiaus apšvietimo intensyvumas kiek stipresnis negu
foninis skvero apšvietimas. Planuojama, kad kryžius kainuos apie 100 000 eurų. Todėl be Tavo
pagalbos neapsieisime. Prisidėdamas savo auka, tokiu būdu prisidėsi prie mūsų darbo skelbiant
Jėzaus pergalę prieš mirtį ir blogį. Geradariai bus įrašyti į aukotojų sąrašą. Broliai kiekvieną sekmadienį aukoja šventąsias Mišias už geradarius. Aukotojų, kurie paaukos daugiau negu 600 eurų,
vardai bus užrašyti ant granitinio kryžiaus fundamento.

Aukok bankiniu pavedimu, nurodydamas aukos tikslą „Kryžiaus statybai“:
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, Kretinga, Įm. k.
190769729; Sąsk. Nr. LT744010041800419930; AB Luminor Bank (DNB).
Arba atnešk auką į Kretingos parapijos raštinę.

