Bernardinai
BETA KURSAI BERNARDINUOSE
Džiaugiamės, kad aktyviai registravotės
į Bernardinų parapijoje organizuojamus
BETA kursus. Kursų metu bus kalbama apie
Sakramentus ir Liturgiją. Per 9 susitikimus
pagilinsite ne tik savo žinias apie Sakramentus,
Liturgiją, bet ir sutvirtinsite savo tikėjimą,
susitiksite senus draugus, susipažinsite su
naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse.

Konferencijas ves broliai pranciškonai,
kunigai, pasauliečiai. Kursų viduryje
vyks savaitgalio rekolekcijos, kurias ves br.
Gediminas Numgaudis OFM. Susitikimai
vyks pirmadieniais, 18.30 val. Bernardinų
bažnyčioje.
Registracija į kursus jau baigta.
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„VALENTINO DIENA KITAIP“ KAUNE
Bernardinų jaunimo centras organizuoja nu- Nobili (Italija), Michael Patric Kelly su grupe
vykimą į koncertą Kaune „Valentino diena (Vokietija).
kitaip“, kuris vyks vasario 14 d. Kauno „Žal- Daugiau informacijos ir registracijos formos
girio“ arenoje. Renginyje dalyvaus: „Saulės ieškok www.bjcentras.lt. Bilieto kaina į koncerbroliai“, br. Paulius Vaineikis OFM, s. Anna tą – 3 eur.
KVIEČIA PARAPIJOS LITURGINĖ GRUPELĖ
Parapijos liturginė grupelė kviečia prisijungti visus norinčius ir galinčius skaityti skaitnius
šv. Mišių metu ar kitaip prisidėti prie liturgijos ruošimo. Dėl informacijos kreiptis telefonu
8 685 33535 (Vaidotas).
MINIME PAŠVĘSTOJO GY VENIMO METUS
Vasario 1 d., sekmadienį, 17 val. kviečiame Bernardinų bendruomenės centro patalpose
paminėti PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS, veiks paroda „Apstu serafiškosios meilės...“,
prisimenant poetą, kunigą, teologijos mokslų skirta L. Andriekaus 100-mečiui.
daktarą Leonardą Andriekų OFM (1914–2003). Daugiau informacijos skaitykite laikraštėlio
Po 10.30 ir 13 val. šv. Mišių ir prieš renginį priede.
2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

V I L N I A U S Š V. P R A N C I Š K A U S A S Y Ž I E Č I O ( B E R N A R D I N Ų ) PA R A P I J A
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

Parapijos banko sąskaita:
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
įm. kodas 192051599, atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
įm. kodas – 192095229, atsiskaitomoji
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Norime informuoti, kad 2015 metų parapijos sielovados specialistas br. kun. Witoslaw
vasaros stovykla vyks birželio 19 – 24 dienomis. Sztyk OFM. Maloniai kviečiame planuoti savo
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad paskaitas vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.
stovyklos metu maloniai sutiko vesti Katovicų Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
pranciškonų seminartijos rektorius, jaunimo

Radome Mesiją, tai yra Dievo Pateptąjį.
Tiesa ir malonė atėjo per jį. Plg. Jn 1, 41. 17b
EVANGELIJA (Jn 1, 35–42)
Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai.
Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo
Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai
nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs
juos sekant, paklausė: „Ko ieškote?“
Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“),
kur gyveni?“
Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada juodu
nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug dešimta valanda.

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius
ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis
Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį
Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.
Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: „Tu esi Simonas,
Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).
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1 Sam 3, 3b–10. 19; Ps 39; 1 Kor 6, 13c–15a. 17–20; Jn 1, 35–42
P. Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.
ŠV. KIRILO ALEKSANDRIEČIO IR BAZILIJAUS EVANGELIJOS
PAGAL JONĄ KOMENTARAI – ŠTAI DIEVO AVINĖLIS
Šv. Kirilas Aleksandrietis (380–444) – Aleksandrijos vyskupas ir Bažnyčios daktaras. Kirilas išvystė Kristaus Įsikūnijimo doktriną, kovodamas su Konstantinopolio vyskupu Nestorijum, tvirtinusiu jog Kristuje
esama dviejų atskirų prigimčių – dieviškosios ir žmogiškosios. Dėl to ir Marijos, Kristaus kaip žmogaus
Motinos negalima tituluoti Dievo Motina. Kirilo Aleksandriečio pastangų dėka, 431 m. Efeze vykusiame
Bažnyčios susirinkime buvo paskelbta, jog Marija teisėtai tituluojama Thetokos – Dievo Motina.
Bazilijus (+460) – Seleukijos-Ktesifonto vyskupas Persijoje. Jis buvo Šv. Bazilijaus Didžiojo (329–379) bendravardis, gilinęsis į apaštalo Pauliaus pasekėjos ir Libano globėjos Šv. Teklės stebūklus.

„Jonas pamatęs ateinantį Jėzų tarė:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes! „(Jn 1, 29). Jau praėjo
laikas kartoti: „paruoškite Viešpačiui
kelią“ (Mt 3,3). Jonas sušuko: „štai Dievo Avinėlis“, kad visi pažintume kas ir kodėl
nužengė iš dangaus pas mus. Jonas, pas kurį
dabar ateina Viešpats, atpažino tai, kas nuo šiol
jau nebus paslėpta. Taigi kas?
Mozės Įstatymas tebuvo tik išgelbėjimo pirmavaizdis, nesuteikęs galutinio išganymo, o
ir gailestingumas dar nebuvo pasiekęs žmonijos. Pranašas Izaijas apie ateinantį Jėzų savo
pranašystėse kalbėjo palyginimais: „kaip tyli
ėriukas, vedamas pjauti, kaip tyli
avis kerpama“ (Iz 53, 7). Ir štai šiandien
tikrasis Avinėlis – auka, be jokios kaltės yra
vedamas pjauti į skerdyklą, kad pašalintų pasaulio nuodėmę, sunaikintų piktą jį, sunaikintų
mirtį visiems laikams ir nutrauktų tą nuo sutvėrimo kankinusį prakeiksmą: „tu dulkė esi
ir į dulkę sugrįši!“ (Pr 3, 19). Jis tapo
antruoju Adomu, nužengusiu iš dangaus, o ne iš
žemės (plg. 1 Kor 15, 47) ir tapo žmonijai viso-

kio gėrio šaltiniu, keliu vedančiu į dangaus karalystę. Taip vienas Avinėlis numirė už visą kaimenę, kad visus sugrąžintų pas Viešpatį Dievą.
„Jis yra miręs už visus, kad gyvieji
nebe sau gyventų, bet tam, kuris už
juos numirė ir buvo prikeltas‟ (2 Kor
5, 15). (Šv. Kirilas Aleksandrietis).
Andriejus suprato Mozės žodžius, kuriais jis
kreipėsi į Izraelio tautą sakydamas: „Viešpats,
tavo Dievas, išugdys tau pranašą, kaip
mane, iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti“ (Įst 18, 15). Jis suprato ir savo mokytojo
Jono Krikšytojo šūksnį „štai Dievo Avinėlis“ ir
pamatęs Jį, iškart priėjo prie Jo. Jis pažino Tą
apie kurį buvo pranašauta ir nuskubėjo pas savo
brolį Simoną, kad kuo greičiau parodytų surastą
lobį. „Radome Mesiją! Tą, kurio taip troškome.
Tą, apie kurį pranašai skelbė ir ragino laukti.
Dabar atėjo laikas ir mes sulaukėme malonės
regėti Tą, kuris pats yra meilė. Po šitiek nemigo
naktų prie Jordano, pagaliau suradome tai, ko
taip troškome!“ Taip Andriejus kvietė žmones
prie Viešpaties, nors ir pats dar nebuvo jo mokiniu. (Bazilijus).
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PIRMASIS„ŠEIMADIENIS“
Praėjusį šeštadienį Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose Šeimos metų užbaigimo proga pirmą kartą
Lietuvoje praūžė Vilniaus Arkivyskupijos surengta šeimų šventė – „Šeimadienis“, į kurią susirinko beveik
10 tūkstančių žmonių. Šventėje savo veiklas prisistatė Vilniaus arkivyskupijos parapijos, tikinčiųjų bendruomenės, jaunimo organizacijos, vienuolijos, daugybė įvairių iniciatyvų ir tarnysčių. Vilniaus Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kviesdamas į renginį, teigė, jog tokio pobūdžio renginys – puiki
proga ne tik tikintiesiems susitikti bei diskutuoti šeimos klausimais, bet ir netikintiems parodyti, kuo
Bažnyčia gyvena, jog ji yra šeima. Štai keletas mūsų parapijiečių atsiliepimų apie praėjusią šventę:
Vilniaus Arkivyskupijos surengtas Šeimadienis – netikėtai nuostabus. Didelė meilė, išmonė
ir profesionalumas buvo juntami viso renginio
metu. Įdomios paskaitos, liudijimai; mišios,
adoracija, išpažintys; kultūrinė programa. Ypatingai sužavėjo vaikams skirti užsiėmimai: ikonų rašymas, juostų ir virvių pynimas, žaidimai,
spektaklis ir kt.
Gera buvo valandėlę padirbėti mūsų parapijos kampelyje, kalbėtis su žmonėmis ir išgirsti,
kad vaikai mūsų bendruomenę atpažįsta prisiminę prakartėlės asiliuką ir avytes.
Rūta

Saugumo jausmas – buvimo didžiulėje
mylinčioje šeimoje džiaugsmas, kur net vyskupai – broliai, nors ir vyresnieji.
Arūnė
Renginys skirtas visai šeimai ir tikrai buvo
pasirūpinta visais, net pačiais mažiausiais ir
jų mamytėm. Žmones, kuriuos sutinku bažnyčioje, čia pamačiau su šeimom. Nuostabus
bendruomeniškumo jausmas.
Natalija

Mielieji parapijiečiai, noriu pasidžiaugti Vilniaus Arkivyskupijos surengtu Šeimadieniu,
kuris, manau visiems dalyvavusiems patiko, parodė, kokia turtinga malonėmis, talentais ir Šv.
Dvasios dovanomis yra Bažnyčia. Nuoširdžiai
dėkoju Daliai Verseckaitei, kuri ėmėsi koordinuoti mūsų parapijos prisistatymą Šeimadienyje
ir visiems, kurie skyrėte savo laiką, kibote į darbą, dovanojote savo buvimą parapijos kampelyje
sutikdami lankytojus ir padarėte viską, kad su
meile, gražiai ir kūrybingai atskleistume pranciškonišką mūsų parapijos veidą. AČIŪ JUMS
VISIEMS.
Likime maldoje už žmones, kurie apsilankė
Šeimadienyje, kad Dievo grūdas, kritęs į jų sielų
dirvą duotų gerą derlių.
Su dideliu dėkingumu, br. Algis OFM
http://parapija.bernardinai.lt

