Bernardinai
MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ
Sausio 18–25 dienomis švenčiama kasmetinė maldų už krikščionių vienybę savaitė, kurios tema –
„Pašaukti garsinti šlovingus Dievo darbus“ (plg. 1 Pt 2,9).
Sausio 25 dieną, pirmadienį, 18 val. šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje vyks Ekumeninės Gailestingumo jubiliejaus pamaldos.
KAIP AŠ PRIIMU SAVE IR KAIP SUSITINKU KITĄ?
Pokalbiai su jaunimu
Ar aš priimu save kaip besąlygiškai vertingą ir unikalų – nepriklausomai nuo mano gabumų, savybių
ar įgūdžių? O gal trukdo mano susidarytas ar kitų primestas įvaizdis, noras atrodyti įdomesniu-geresniu? Kodėl?
Kaip būti tikru vyru ir tikra moterimi, neabejojant savo tapatybe, bet ir nebijant iššūkių jai? Kas man
yra kitas? Galimas bičiulis, tinkamas partneris, “priemonė” mano tikslams? Kuo kontraktas skiriasi
nuo draugystės? Kaip priimti save ir kitą tokius, kokiais mes esame? O galiausiai - ko esu vertas/verta,
kam tinkamas/tinkama? Ko siekiu gyvenime ir kodėl?
Tai daugelio mūsų išsakyti ir neišsakyti klausimai... Ar jie mums svarbūs, ar norėtume juos atvirai drauge svarstyti?
Jei taip, KVIEČIAME Į POKALBIŲ CIKLĄ JAUNIMUI, prašydami ir įsipareigoti (po pirmojo susitikimo) bendrai kelionei. Tie, kurie drauge keliausime pasieksime ir tos kelionės vertą
„finišą“ dviejų dienų rekolekcijas „Kaip atpažinti Dievo dovaną man ir ją priimti?“ Rekolekcijos
bus praktinės ir atneš atpažinimo bei atsiliepimo vienas kitam džiaugsmą, kad galėtume tomis
Dievo dovanomis gyventi. Ateikite!
Pokalbius ir rekolekcijas ves Bernardinų parapijietė Eglė Laumenskaitė (turinti gerą tokių susitikimų patirtį). Pirmasis susitikimas vasario 1 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre. Susitikimai
vyks kas antrą pirmadienį. Rekolekcijos – gegužės mėn.
gintarijaka@gmail.com, modestap11@gmail.com, tel. 8 626 50000
KVIEČIAME DALY VAUTI PARAPIJOS VEIKLOJE
Mieli parapijiečiai, maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Šeimų maldos, Moterų maldos, Charizminę maldos ir kitas grupes. Visą informaciją apie veiklą parapijoje rasite mūsų internetinėje svetainėje
www.bernardinuparapija.lt
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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

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
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Viešpats mane
pasiuntė nešti
gerosios naujienos
vargdieniams,
skelbti belaisviams
išvadavimo.
Lk 4, 18–19

EVANGELIJA (Lk 1, 1–4; 4, 14–21)
Daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštu pasakojimą apie mūsuose buvusius įvykius, kaip
mums perdavė nuo pradžioų savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš,
rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu
mokslo, kurio esi išmokytas.
(Po keliasdešimt dienų pasninko) Dvasios
galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų
sinagogose, visų gerbiamas.
Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs.

Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą.
Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta:
„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė
mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems – regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties
malonės metų“.
Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui
ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo
įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.
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Neh 8, 1–6. 8–12; Ps 18; 1 Kor 12, 12–14. (15–26). 27. (28–30); Lk 4, 18–19
P. : Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Jėzaus misija – išvadavimas, išg ydymas,
išlaisvinimas. Tai ir yra Geroji naujiena, kurią taip skrupulingai mums perteikia Lukas.
Ar mums bereikia jos, tokios Gerosios naujienos? Gal jau ne?
Juk gali vėl atgimti Babelio bokšto puikybė. Visos sąlygos jai - ypač čia, Europoje.
Ligoninės aprūpintos moderniausia technika.
Vaistinės kupinos maisto papildų. Dirba
policija, gaisrinė, greitoji pagalba. Kvalifikuoti teisininkai pataria ir belaisviams, ir „kol
kas“ laisviesiems. Tad kam mums Gerosios
naujienos? Nejau tam, kad sugrįžtume į mitų
pasaulį, kur viskas grįsta stebuklais bei jų
nuojautomis, kur dievai kalbasi su žmonėmis,
o pastarieji stengiasi visai įtikti „viešpačiams“? Kam gi mums to reikia – esam laisvi, demokratiški, humaniški ir ko gera saugūs
kaip niekuomet anksčiau.
Tiesa, pasižvalgius į Pietų Ameriką, Afriką
ar nemažą Azijos dalį, „vaizdelis“ jau kiek
kitoks. Ir kyla tokia tikrai europietiška pagunda – skelbkime jiems naują ją „evangeliją“.
Mes gi jau „išlaisvinti“. Visų pirma nuo

Mažesnieji
broliai persiskirstė
pareigas
provincijoje

tosios Jėzaus Gerosios naujienos. Tad dabar
ir mūsų žinia būtų kitokia – pozityvistinė, tolerantiška sekuliaraus Žemės „rojaus“ kūrimo
programa...
Kažkas čia ne taip. Kažkas ne taip.
Jei mes, Europos krikščionys, šimtmečius
darbuodamiesi misijose, nepasiekėme gerovės daugeliui tų kraštų, tai gal ir tariama
mūsų europietiška gerovė yra iliuzija? Gal
misonieriai pamažu ėmė užmiršti kaip labai
jų namams reikia Jėzaus? Jis vėl turi mus
Europoje atrasti. Per tuos, kurie save vadina
krikščionimis. Jis turi atsisėsti prie mūsų –
šventų ir nusidėjėlių - stalų. Kaip kadaise
sėdėjo ir valgė su muitininkais. Dabar Jis
vėl turi mus atrasti visus. Tai mūsų misija
Jo širdžiai. Tai mūsų užduotis, kylanti iš
Jo meilės: privalome pakviesti Jėzų į savo
puotas. Kad būtume išlaisvinti, išg ydyti. Visų
pirmiausia – nuo puikybės. Visa kita mums
bus pridėta. Dėl mūsų ir visų šios Žemės
g yventojų sielų Išganymo.
Br. kun. Arūnas Peškaitis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapituliarinis kongresas Kryžių kalne iš naujo paskirstė pareigas provincijai
priklausantiems broliams. Dalis jų pakeis gyvenamąją vietą.
Algirdą Malakauskį OFM išrinkus Lietuvos
Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos minis-
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tru, nuspręsta Vilniaus Arkivyskupijos Kurijai
teikti br. Evaldo Darulio OFM kandidatūrą
Vilniaus Bernardinų parapijos klebono tarnystei užimti. Jeigu Vilniaus Arkivyskupijos Kurija
šią kandidatūrą patvirtins, tuomet br. Evaldas
Darulis Vilniaus Arkivyskupo sprendimu bus
paskirtas Bernardinų klebonu. Parapijoje tarnauti lieka kun. Arūnas Peškaitis OFM ir kun.
Julius Sasnauskas OFM, o iš Kauno atvyksta
kun. Rolandas Taučius OFM. Vilniaus Šv.
Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu tampa į Vilnių iš Pakutuvėnų grįžtantis
br. kun. Andrius Nenėnas OFM. Sostinėje taip
pat gyvens po atostogų grįžęs buvęs provincijolas kun. Astijus Kungys OFM.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. M. Marijai parapijos klebonu lieka kun. Antanas Blužas
OFM, o vienuolyno gvardijonu paskirtas kun.
Jurdanas Statkus OFM. Parapijoje toliau darbuosis kun. Arūnas Brazauskas OFM, kun.
Antanas Grabnickas OFM, diakonas Bernardas Belickas OFM. Į parapiją tarnauti naujai
atvyksta kun. Tomas Žymantas OFM ir kun.
Ramūnas Mizgiris OFM.
Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolyno ir parapijos klebonu paskirtas kun. Gediminas Numgaudis OFM (jo kandidatūrą dar
turės patvirtinti vietos Ordinaras). Jame taip

pat gyvens Kretingos Pranciškonų gimnazijos
direktorius kun. Alvydas Virbalis OFM.
Kauno šv. Jurgio vienuolyno gvardijonu lieka
kun. Paulius Bytautas OFM, į Kauną persikelia kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM,
tapsiantis Kauno šv. Klaros globos namų kapelionu. Svečių namų „Domus Pacis“ direktoriaus
pareigas toliau eis diakonas Linas Voročinskis
OFM.
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijono pareigas eis kun. Benediktas
Jurčys OFM. Vienuolyne prie Šv. Pranciškaus
onkologijos centro darbuotis atvyksta kun.
Paulius Vaineikis OFM ir br. Carlo Bertagnin.
Vienuolynui toliau priklausys kun. Leopoldas
Scheifele OFM ir kun. Juozapas Pudžemis
OFM.
Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu ir novicijų magistru paskirtas kun. Andrius Dobrovolskas OFM. Vienuolyne taip pat gyvens kun.
Mykolas Letkauskas OFM ir novicijų vicemagistras kun. Severinas Holocher OFM.
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos
nacionalinio dvasinio asistento tarnystę atliks
kun. Antanas Blužas OFM.
Kennebunkporto Šv. Antano vienuolyno
gvardijono pareigas eis br. Jonas Bacevičius,
vienuolyno
vikaro
ir ekonomo pareigas
atliks br. Raimundas
Bukauskas.
Toronto Prisikėlimo
parapijos
klebonu
lieka kun. Jonas Šileika OFM, parapijoje
toliau tarnaus kun.
Kazimieras Kasparavičius OFM ir Augustinas Simanavičius
OFM.
Bernardinai.lt
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