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ŠV. VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. (šeštadienį) 18 val., Šv. Valentino dieną, į Eucharistinę meilės puotą kviečiame
sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.
DĖL 2% GY VENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO BERNARDINŲ PARAPIJAI
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais skirti savo parapijai. Jei nuspręstumėte tai
metais parėmusiems parapiją 2 % savo padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam,
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, paliegusiam,
stokojančiam,
galėtume
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti
suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM bendruomenę.
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2015 vasario 1 d.

MININT PAŠVĘSTOJO GY VENIMO METUS
Vasario 1 d., sekmadienį, 17 val. kviečiame
paminėti PAŠVĘSTOJO GYVENIMO
METUS, prisimenant poetą, kunigą, teologijos mokslų daktarą Leonardą Andriekų
OFM (1914–2003).

Po 10.30, 13 val. mišių ir prieš renginį
Bernardinų bendruomenės centro patalpose
veiks paroda: „Apstu serafiškosios meilės...“,
skirta L. Andriekaus 100-mečiui. Daugiau
informacijos skaitykite laikraštėlio priede.

2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
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
ŠILDYMO FONDAS
parapijos sąskaitą, pažymint „šildymo fondui“.
Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus
Dievas.

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 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

Mieli parapijiečiai, prasidėjus šildymo sezonui
kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas
galite, maloniai prašome aukoti ar padėti
surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į

Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą,
gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė.
Mt 4, 16

EVANGELIJA (Mk 1, 21–28)
Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne
kaip Rašto aiškintojai.
Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų
reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai
šaukdama, išėjo iš jo.
Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą:
„Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi
netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.
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Įst 18, 15–20; Ps 94; 1 Kor 7, 32–35; Mk 1, 21–28
P. O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“
Jėzus mokė kaip turintis galią. Taigi,
kas yra galia, lydėjusi Kristaus mokymą?
Pats Morkaus tekstas, atrodo, jaučia, kad
reikalingas paaiškinimas. Po užuominos
apie galią Evangelijos ištraukoje aprašomas
pasakojimas apie išlaisvinimą iš netyrosios
dvasios valdžios. Tuo parodoma, jog Jėzaus
žodis išties yra galingas. Jėzus įsako, ir
demonai traukiasi.
Evangelistas Morkus pasielgė labai paprastai. Jėzaus galią atvaizdavo egzorcizmo
scenoje. Tad pradėkime nuo demonologijos.
Joje yra kalbama apie piktosios dvasios
vardo sužinojimą, demono įvardijimą ir
atskleidimą. Tai pasitarnauja jo išvarymui.
Kol piktasis neatskleistas, jis dar gali veikti,
kai atskleistas –priverstas trauktis. Dabar derėtų šokti į dvasingumo teologiją. Ji
bando nupasakoti dvasinio g yvenimo kelionę
nuo atsivertimo iki šventumo viršūnių. Yra
teigiama, kad pačioje tobulėjimo pradžioje
vienas iš esmingiausių dalykų yra savęs
pažinimas. Kaip tai įvyksta praktiškai?
Tikriausiai dar kiekvienas atsimename,
jog yra toks septynių ydų sąrašas: puikybė,
gobšumas, gašlumas ir t.t. Tai suvokė ir
užrašė pirmų jų amžių dykumos vienuoliai.

Jie kovojo už minčių tyrumą. To siekdami,
jie ėmė ir surūšiavo mūsų tamsią ją pusę –
mūsų nedorybes.
Ar juntate, į kurią pusę krypsta Evangelijos žodžių „jis mokė kaip turintis galią"
aiškinimas? Evangelistas Morkus tai bando
aiškinti egzorcizmo scena – piktą jį svarbu
atskleisti. Anot tų dykumos vienuolių ir
teologų, svarbu pamatyti savo tamsiąsias
savybes. Evangelijos užuomina apie Kristaus galią yra užuomina apie pažinimą.
Jėzus pažįsta savo Tėvą, pažįsta žmogų,
galiausiai pažįsta ir demoną. Prieš jo akis
viskas aišku ir atvira.
Jis ima mokyti su galia. Su galia, nes,
viską pažindamas, jis po truputį ima atverti
ir kelti į dienos šviesą visą tikrovę: pasirodo
ir sprunka demonai, surūšiuojamos mūsų
nedorybės, yra pažvelgiama į Petro, Judo,
samarietės širdį, bet svarbiausia – atveriama kiekviename iš mūsų esanti įtampa tarp
meilės ir nemeilės. Šios dienos Evangelija
yra tik šios kelionės pradžia.
kun. Rimgaudas Šiūlys
Iš „Bernardinai.lt“ archyvų
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IŠ POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS
LAIŠKO PAŠVĘSTOJO
GYVENIMO METŲ PROGA

PAŠVĘSTOJO
GYVENIMO
METŲ
HORIZONTAI
1. Šiuo savo laišku kreipiuosi ne tik į pašvęstuosius asmenis, bet ir į pasauliečius, kuriuos
su jais vienija idealai, dvasia ir misija. Vieni
vienuoliškieji institutai šiuo atžvilgiu turi seną
tradiciją, o kitų patirtis nėra sena. Kiekvieną
vienuoliškąją šeimą, taip pat apaštališkojo gyvenimo bendruomenes ir net pasaulietinius
institutus išties supa didesnioji šeima, „charizminė šeima", apimanti kelis institutus, turinčius tą pačią charizmą, ir pirmiausia krikščionis pasauliečius, kurie jaučia pašaukimą savo
pasaulietiškame luome dalyvauti toje pačioje
charizminėje tikrovėje.
Raginu taip pat jus, pasauliečiai, šiuos Pašvęstojo gyvenimo metus išgyventi kaip malonę, leisiančią jums geriau suvokti gautąją
dovaną. Švęskite juos su visa „šeima“ drauge
augdami bei atsiliepdami į Dvasios kvietimą
šiandienėje visuomenėje. Įvairių institutų narių
susitikimuose šiais metais dalyvaukite ir jūs, išreikšdami vieną Dievo dovaną. Šitaip susipažinsite su kitų charizminių šeimų bei pasauliečių grupių patirtimi ir vieni kitus praturtinsite
bei paremsite.

2. Pašvęstojo gyvenimo metai turi rūpėti ne
tik pašvęstiesiems asmenims, bet ir visai Bažnyčiai. Todėl kreipiuosi į visą Dievo tautą
ragindamas ją vis aiškiau suvokti šią dovaną,
kuri yra gausybės vienuolių buvimas; jie yra didžiųjų šventųjų, kūrusių krikščionybės istoriją,
įpėdiniai. Kokia gi būtų Bažnyčia be šventojo
Benedikto ir šventojo Bazilijaus, be šventojo
Augustino ir šventojo Bernardo, be šventojo
Pranciškaus ir šventojo Dominyko, be šventojo
Ignaco Lojolos ir šventosios Teresės Avilietės,
be šventosios Angelės Meriči ir šventojo Vincento Pauliečio? Vardyti būtų galima kone be
pabaigos iki šventojo Jono Bosko ir šventosios
Teresės iš Kalkutos. Palaimintasis Paulius VI
pagrįstai pabrėžė: „Be šių konkrečių ženklų
kiltų pavojus Bažnyčią gaivinančiai meilei atvėsti, išganingam Evangelijos paradoksui nusitrinti, tikėjimo druskai ištirpti vis sekuliaresniame pasaulyje“ (Evangelica testificatio, 3).
Tad visą krikščionių bendruomenę kviečiu
šiuos metus išgyventi pirmiausia kaip padėką
Viešpačiui ir dėkingai atminti dovanas, gautas
bei tebegaunamas per steigėjų šventumą ir gausybės pašvęstųjų asmenų ištikimybę savo charizmai. Kviečiu visus burtis apie pašvęstuosius
asmenis, džiaugtis kartu su jais, dalytis jų sunkumais ir, kiek išgalima, su jais bendradarbiauti tęsiant jų tarnybą bei darbą, kurie galiausiai
priklauso visai Bažnyčiai. Tegu jie pajunta visos krikščionių tautos meilę ir šilumą.
Šlovinu Viešpatį už tai, kad Pašvęstojo gyvenimo metai laimingai sutampa su Sinodu šeimos
klausimais. Šeima ir pašvęstasis gyvenimas yra
visus praturtinantys ir visiems malonę nešantys pašaukimai, humanizavimo erdvės, puoselėjant gyvybiškai svarbius ryšius, evangelizacijos vietos. Šie du pašaukimai gali vienas kitam
padėti....

http://parapija.bernardinai.lt

