Bernardinai
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
Praėjus šventiniam šurmuliui, baigiant Pašvęstojo gyvenimo metus ir pradėjus Jubiliejinius Gailestingumo metus kviečiame Jus susikaupimui ir tylai. Sustoti, nurimti, atverti save Jėzui, kalbėtis su Kūrėju ir nepaliaujamai dėkoti: už tai kas buvo ir dar bus, mūsų pakilimus ir nuopuolius,
už kiekvieną kasdienybės akimirką, kuri dailia raidele gula į Jo rašomą mūsų gyvenimo knygą.
Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks mūsų bažnyčioje, Trijų Karalių koplyčioje, sausio 19 d.
nuo 8 val. iki 20 val. Kad Švenčiausiasis neliktų vienas, galinčius įsipareigoti prašome kreiptis į
parapijietę Romą Juozaitienę el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com arba tel.: 8 688 83637. Kitus
kviečiame adoruoti Jums patogiu laiku.
Ateikite, melskimės kartu – taip stiprindami savo parapiją ir Kristaus šviesa nušviesdami savo
Naujų metų kelią.
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KVIEČIA MOTERŲ MALDOS GRUPĖ
Ši maldos grupė kviečia prisijungti kiekvieną moterį, kuri yra netekėjusi, tačiau visa širdimi ilgisi
ir trokšta sutikti tą vienintelį sutuoktinį, su kuriuo galėtų sukurti šeimą pagal Dievą. Burkimės į
maldą, dalinkimės savo išgyvenimais, palaikykime viena kitą. O svarbiausia, per maldą atiduokime į Dievo rankas savo moterystę, kad mūsų širdyje vyktų Dievo darbai ir Jis kalbėtų, vestų,
stiprintų mūsų ieškojimuose ir supratime ar šeima yra mūsų pašaukimas.
Susitikime! Kiekvieną ketvirtadienį:
18.00 val. Šv. Mišios. Trijų Karalių koplyčioje;
19.00 – 20.30 val. bendra malda, pokalbis/pasidalinimas. Bernardinų Bendruomenės
Kiekvieną susitikimą kartu melsimės rožinio malda, pasišvęsime Šv. Mergelės globai.
Kontaktinis asmuo: Sonata, tel. 8 610 06611, el. p. sonata.bylaite@gmail.com
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS – PRAŠOME PARAMOS
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais paaukojusiems Bernardinų
bažnyčios šildymo fondui. Pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų. Kokiais būdais galite paaukoti Bernardinų šildymo fondui, rasite
mūsų svetainėje www.bernardinuparapija.lt

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

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

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ IR JORDANIJĄ
Organizuojama piligriminė kelionė į šv. Žemę ir Jordaniją 2016 m. vasario 21 – kovo 2 dienomis. Jus lydės br. Juozapas Marija ir br. Tomas. Smulkesnę informaciją rasite parapijos internetinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt ir lankstinukuose prie parapijos stendo.
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Dievas pašaukė
mus per Evangeliją,
kad įgytume mūsų
Viešpaties Jėzaus
Kristaus garbę
2 Tes 2, 14

EVANGELIJA (Jn 2, 1–12)
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 vynu paversto 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.
Otu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Tokia 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.
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Bernardinai
Visos Vilniaus Bernardinų parapijos bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname brolį Algirdą Malakauskį, tapus Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos provincijos ministru šešerių metų
kadencijai. Pastaruosius trejus metus brolis A.Malakauskis
buvo mūsų parapijos klebonu ir OFM Lietuvos provincijos viceprovincijolu. Naujajam provincijolui linkime daug stiprybės,
išminties ir Dievo vedimo.

II EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 62, 1–5; Ps 95; 1 Kor 12, 4–11; Jn 2, 1–12
P. : Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.
Šios dienos Evangelija baigiasi žodžiais:
„Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė
Galilėjos Kanoje.“ Jėzaus šlovė apreiškiama
trečią kartą. Pirmiausia ji apreikšta Rytų
išminčiams, po to Jėzaus krikšto metu, o
šį sekmadienį minimas trečiasis Viešpaties
šlovės apreiškimas Kanoje.
Per ankstesnius du apsireiškimus Viešpaties
šlovę atskleidė kiti. Betliejuje jo šlovę atskleidė
išminčiai. Prie Jordano Jėzaus šlovę atskleidė
Tėvo balsas ir Šventoji Dvasia kaip balandis.
Kanoje pats Jėzus parodė savo šlovę. Prasideda apreiškimas, apie kurį evangelistas Jonas
rašo savo prologe: „Žodis tapo kūnu ir g yveno
tarp mūsų.“ Stebuklas Kanoje parodo Dievo
šlovę, grindžiamą meile: „Kad jie pamatytų
mano šlovę, <...> nes pamilai mane prieš
pasaulio įkūrimą“ (Jn17, 24).
Šioje Evangelijoje galime įžvelgti ne tik
vestuvininkus linksminusį vyną, bet ir tą
vyną, kuris perkeičiamas į Kristaus Kraują.
Ši scena byloja apie žmoniją, dalyvaujančią Viešpaties aukoje per Eucharistiją, kur
Jėzus perkeičia vyną į savo Kraują. Pirmasis
stebuklas Kanoje rodo galutinę Jėzaus pergalę
– prisikėlimą po nukryžiavimo. Į Jeruzalę
atvykus Rytų išminčiams tenykščiai Rašto
aiškintojai žinojo, kur turi gimti Mesijas,
tačiau nesiejo to su savo g yvenimu. Jie liko
kur buvę ir neskubėjo džiaugtis Viešpaties
šlove. Erodo rūmai ir visa Jeruzalė tik „sunerimo“. Kanoje, priešingai, prasideda pasaulio

perkeitimas. Jis įvyksta todėl, kad žmonės
patikėjo Viešpaties žodžiu. Kanos stebuklas
ypač apstulbina fariziejiško raugo rimtuolius.
Jų g yvenime nėra vietos juokui ar šypsenai, jie
rūsčiai pabrėžia, kad religija yra rimtas dalykas. Šie žmonės piktinasi, kad Jėzus valgo
drauge su muitininkais ir nusidėjėliais. Jie
vadina Jėzų rijūnu ir vyno gėrėju ir piktinasi,
kad jo mokiniai nemokomi pasninkauti. Stebisi ir priešingo sukirpimo žmonės, malonumų
mėgėjai. Jie mielai atsipalaiduoja, moka
pailsėti, skaniai pavalg yti, mielai planuoja ir
svajoja apie atostogas. Ir šie žmonės, panašiai kaip fariziejai, įsitikinę, kad g yvenimo
džiaugsmas nesuderinamas su religija. Vieni
renkasi džiaugsmą be religijos, o kiti tarnauja
Dievui be džiaugsmo. Kanos stebuklu Jėzus
įveikia perskyrą tarp prigimties ir malonės.
Dievas sukūrė pasaulį, kūriniją ir pavedė
žmogui viską valdyti. Dievas garbinamas ne
tik maldomis, bet ir su padėka priimant jo
sukurtas dovanas.
Apaštalas Paulius moko krikščionių bendruomenę, kad Viešpats ir toliau ją džiugina
bei ugdo įvairiausiomis Dvasios dovanomis,
duodamomis „bendram labui“. Neturime
dejuoti dėl nepalankių laikų ar žmogiškų jų
trūkumų. Siekime ir šiandien atpažinti, kaip
Viešpats perkeičia mūsų pastangų vandenį
į geriausią vyną. Dievo žodis liudija: „Visi
buvome pagirdyti viena Dvasia“
(1 Kor12, 13).
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Šiandien, sausio 17 d.
minime migrantų ir
pabėgėlių dieną.

Iš Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinios 2016 m. Pasaulinės migrantų
ir pabėgėlių dienos proga

„Migrantai ir pabėgėliai – iššūkis.
Atsakas – gailestingumo Evangelija.“

<...> Šiandien labiau nei anksčiau gailestingumo Evangelija budina sąžines, neleidžia įprasti prie to, kad kitas kenčia, bei nurodo atsako
būdą, grįstą dieviškosiomis tikėjimo, vilties ir
meilės dorybėmis ir besireiškiantį gailestingumo darbais dvasiai ir kūnui.
Tuo remdamasis panorau, kad 2016 m. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena būtų skirta temai „Migrantai ir pabėgėliai – iššūkis. Atsakas –
gailestingumo Evangelija“. Migraciniai srautai
šiandien yra struktūrinė tikrovė, ir pirmiausia
kyla klausimas, kaip įveikti šį krizinį etapą suteikiant erdvės programoms, kuriomis būtų siekiama imtis migracijos priežasčių, jų sukeliamų
pokyčių ir padarinių, keičiančių visuomenių
bei tautų veidą.
<...> Migrantai yra mūsų broliai ir seserys,
ieškantys geresnio gyvenimo toli nuo skurdo,
bado, išnaudojimo ir neteisingo planetos išteklių, į kuriuos visi turi vienodą teisę, paskirstymo.
<...>Šią žmonijos istorijos akimirką, smarkiai
paženklintą migracijos, ne antrinės svarbos yra
tapatybės klausimas. Juk emigrantai priversti
keisti tam tikrus aspektus, apibrėžiančius jų
asmenį, ir to nenorėdami verčia keistis ir tuos,
kurie juos priima. Kaip gyventi, kad ši kaita
netaptų kliūtimi autentiškam vystymuisi, bet
būtų proga autentiškai augti žmogiškuoju, so-

cialiniu bei dvasiniu matmeniu, gerbiant ir
skatinant vertybes, įgalinančias žmogų darytis
vis žmogiškesnį puoselėjant teisingą santykį su
Dievu, kitais ir kūrinija?
<...> Gailestingumas pirmučiausia yra Sūnuje
apreikšta Dievo Tėvo dovana. Dievo gailestingumas žadina džiugų dėkingumą už viltį, atvertą atpirkimo Jėzaus Kristaus krauju. Be to,
maitina ir stiprina solidarumą artimo atžvilgiu
kaip būtiną atsaką į neužtarnautą Dievo meilę, kuri „yra išlieta mūsų širdyse Šventosios
Dvasios“ (Rom 5, 5). <...>Šioje perspektyvoje
į migrantus žvelgtina ne vien remiantis jų taisykles atitinkančia ar neatitinkančia padėtimi,
bet ir kaip į asmenis, kurie, jei paisoma jų orumo, gali prisidėti prie visų gerovės ir pažangos,
ypač atsakingai prisiimdami pareigas juos priimančiųjų atžvilgiu, dėkingai gerbdami priimančiosios šalies materialinį ir dvasinį paveldą,
paklusdami jos įstatymams bei atsiliepdami į
jos poreikius. Vis dėlto migracijos nevalia susiaurinti iki politinio bei norminio matmens,
ekonominių aspektų ir vien skirtingų kultūrų
bendrabūvio toje pačioje teritorijoje. Visa tai tik
papildo žmogaus asmens gynimą bei skatinimą,
tautų susitikimo ir vienybės kultūrą, kurioje
gailestingumo Evangelija įkvepia bei drąsina
žengti keliais, atnaujinančiais ir perkeičiančiais
visą žmoniją. <...>
www.bernardinuparapija.lt

