Bernardinai
SVEIKINAME PRAKARTĖLIŲ KONKURSO NUGALĖTOJUS

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje atidaryta antrojo pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ finalinių darbų paroda. Joje eksponuojamos 27
prakartėlės iš visos Lietuvos, kurias gamino vaikai, šeimos, klasės, darželių ir dienos centrų kolektyvai, neįgalieji, menininkai ir net kalinys iš Lukiškių kalėjimo. Iš viso konkurse dalyvavo 270
prakartėlių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Pakutuvėnų, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės miestų bei rajonų.
Šiandien, sausio 7 d. 12 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus paskelbti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai. NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME!
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II – ASIS SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

Viešpaties apsireiškimas (Trys Karaliai)

2018 sausio 7 d.

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

Sausio 7 d., sekmadienį, Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta doc. Editos Sabockytės - Skudienės ir doc. Alevtinos Ščepanovos mažosios plastikos objektų paroda PERNAI IŠĖJO,
ŠIEMET SUGRĮŽO... KAS?...
Galia, jungianti skirtingus laikotarpius, praeitį ir dabartį, vakar ir šiandien... Jungtis, vienijanti
skirtingus visuomenės sluoksnius, kartas... Totemas, jungiantis žmones giminystės, artimos draugystės
ryšiais...
Projekte dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos dailės skyriaus 7-12 metų mokiniai.
Paroda veiks iki sausio 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!
BETA KURSAS BERNARDINUOSE – KVIEČIAME

Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Beta kursą, kuris vyks
sausio 23 – kovo 20 d.
Per 9 susitikimus ne tik pagilinsite 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. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas –
2018 m. sausio 23 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma auka už
devynis užsiėmimus ir BETA kurso leidinuką – 10 €.
Norinčius dalyvauti BETA kurse prašom registruotis adresu: www.bernardinuparapija.lt/betakursas-2018 arba el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis internetu, aukščiau nurodytu adresu, o tik neturint tam galimybės – nurodytu el. paštu arba telefonu. Registruodamiesi nurodytoje anketoje, internetu sumažinsite administravimo rūpesčių organizatoriams. BETA kurso vietų skaičius ribotas.
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 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
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

Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.

Mt 2, 2

EVANGELIJA (Mt 2, 1–12)
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai
iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo
žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su
juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos
aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir
teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: 'Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo
miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys
mano tautą – Izraelį' “.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išmin-

čius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų,
tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs
jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai
leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant,
traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo
kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.
Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui
jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė
jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.
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II SEKMADIENIO PO KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi
Ps 72: P. Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
Ef 3, 2–3a. 5–6: Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai
Mt 2, 1–12: † Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus

Dievo ieškojimas yra sunkiausia, bet kartu
ir kilniausia žmogaus egzistencijos užduotis.
Paprasti kuklūs piemenėliai ir mokyti nusižeminę išminčiai buvo tas žmonijos avangardas,
pasveikinęs gimusį pasaulio Išganytoją. Po jų
Kristų garbino ir išpažino milijardai tikinčiųjų iš viso pasaulio tautų.
Dievo ieškojimas ir atsivertimas yra visą
žmogaus g yvenimą besitęsiantis reiškinys.
Todėl būtina nuolat melsti Dievą tų žvaigždžių, kurios padėtų mums artėti prie Jo. Tai
Šventasis Raštas, sakramentai, Bažnyčios
mokymas ir tikintys žmonės.
Mes matome tikėjimo žvaigždę Evangelijos
puslapiuose, Bažnyčios mokyme ir sakramentuose, laiko tėkmėje nusižeminusių žmonių
patarimuose. Dievas mums apsireiškia
įvairiais būdais. Todėl Kūdikėlio Jėzaus ir
trijų išminčių susitikimo šventė graikiškai
vadinama Epifania – Viešpaties apsireiškimas pasauliui.
Mes, krikščionys, privalome uždegti meilės
ir broliškumo žiburį pasaulio tamsybėse, kad
visi g yventume kaip broliai ir seserys Kristuje. Šiandien turime klausti: kur Viešpats
apsireiškia šiomis dienomis? Iš kokių ženklų
galime atpažinti Jėzų?

Tai meilės ir taikos ženklai. Dievo apsireiškimo mums ženklai visų pirma gali būti
mūsų asmeninio g yvenimo permainos. Tai
išbandymų skausmas – kančios žvaigždė,
suteikianti mums atsivertimo malonę. Kitam
žmogui Dievo apsireiškimo ženklas gali būti
Dievo žodis, taip pat mūsų sutikti žmonės,
parodantys Dievo meilę ir tarpusavio broliškumą. Dievas pirmas eina į susitikimą su
žmogumi ir galbūt visiškai kitomis formomis,
negu mes tikimės, pasibeldžia į mūsų širdis.
Todėl mūsų užduotis pakelti galvą aukščiau
ir ieškoti kiekvienam iš mūsų skirtų Dievo
apsireiškimo mūsų g yvenime žvaigždžių.
Tik vieno dalyko mums reikia vengti, kad
nepasidarytume kaip Erodas: abejingumo,
širdies kietumo ir priešiškumo religijai. Jeigu
užblokuosime vidinį troškimą pažinti Dievą,
artintis prie Jo ir Jį mylėti, tuomet visos mūsų
g yvenimo kelyje sutiktos šventumo žvaigždės
mums bus bereikšmės. Jeigu mūsų religingumas bus šaltas, paremtas išskaičiavimais,
liksime, lyg nustebusieji Jeruzalės g yventojai,
nesiryžtantys eiti pas Jėzų.

Iš „Bažnyčios žinios“
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SAUSIS – IŠSIRUOŠIMO
METAS.
Anselm Grün. Iš knygos „Tiesiog gyventi“

Sausio mėnesį kraštovaizdį dengiantis sniegas
simbolizuoja tai, kas paseno ir ką norėtume palaidoti. Kasmet tikimės, kad Dievas atnaujins
vidinį mūsų gyvenimą, kad naujos patirtys pakeis ir mus pačius. Visgi suvokiame, kad liekame tokie patys kaip ir anksčiau. Tačiau vis dėlto
puoselėjame viltį, kad po sniego antklode atsiilsės tai, kas paseno, kad galėtų sudygti naujo
gyvenimo daigai. Tikimės, kad ištirpus sniegui
mumyse sužydės nauja pradžia… Mumyse slypi
troškimas tapti nauju žmogumi, sugebėti naujai
elgtis, nebūti tapatinamam su senuoju vaidmeniu. Pradėti - reiškia imtis pačiam tvarkyti savo
gyvenimą. Pradėti pirmiausia reiškia pasirengti
darbui. Pradėję naujus metus turėtume paruošti
savo gyvenimo dirvą, kad mumyse galėtų augti
kažkas nauja.
Naujieji metai kaskart pažada, kad mumyse
įvyks permainų. Naujumas mus žavi. Naujume
slypi nuojauta, kad tai, kas ateis, bus geriau nei
tai, kas praėjo, kad mus pasitinka kažkas, kas
dar neliesta, nesuklastota, tobula ir sveika...
Gali būti, kad prabėgus kelioms naujų metų
savaitėms patirsime, kad tai, kas atrodė nauja,
yra jau mums nutikę dalykai. Mes vėl darome
tas pačias klaidas. Per Naujuosius metus buvome pasižadėję, kad viskas bus kitaip. O dabar
patiriame konfliktus, į kritiką ir problemas
reaguojame lygiai taip pat, kaip ir praėjusiais

metais. Į vidų įsėlina tas pats bailumas, tas pats
neryžtingumas, tas pats neaiškumas. Tada nusiviliame ir galvojame: „Nėra prasmės prisiplanuoti. Gyvenimas tekės sena vaga.“
Tokia išblaivinanti patirtis neturėtų mūsų
labai nuliūdinti. Naujieji metai nerodo kelių į
naują gyvenimą, kuris dovanojamas mums per
šv. Kalėdas. Net jei nauja pradžia ir nėra tikrai
sėkminga, niekada nėra vėlu pradėti iš naujo.
Dievas su mumis nuolatos pradeda iš naujo. Jis
pripildo mus savojo naujo gyvenimo. Mes nesame prirakinti prie savo praeities. Galime ryžtis
naujovėms.
Kai sausio pirmąją vieni kitiems sakome
„Gerų Naujųjų metų“ ar „Palaimintų Naujųjų
metų“, linkime, kad metai atneštų tik tai, kas
gera. Norime, kad metai būtų geri ir palaiminti. Kad viskas, ko imsimės, būtų palaiminta ir
neštų palaimą. Metų pradžioje nežinome, kas
mūsų laukia. Tačiau savo norais išreiškiame viltį, kad viskas, kas įvyks, galiausiai išeis į gera ir
neš palaimą. Čia glūdi ir didelis pasitikėjimas.
Nes iš patirties žinome, kad neturime jokių garantijų. Mes galime susirgti, gali ištikti krizės,
mirtis iš mūsų gali išplėšti mylimus žmones.
Palaimos linkėjimas per Naujuosius metus
reiškia, kad nėra nieko, kas negalėtų tapti palaima. Tai yra tikėjimas Dievą, kuris laiko virš
mūsų laiminančias ir saugančias rankas, savo
palaima išvaduoja mus nuo galvos sukimo, ką gi
tokio atneš kiti metai. Mes žinome, kad niekas
negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės. Niekas
negali mūsų sugniuždyti, nes Dievas laimina
mus, silpnus ir trapius.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ
ŠV. PRANCIŠKAUS KELIAIS

2018 m. balandžio 3-14 d. kviečiame keliauti
į Italiją kartu su br. Evaldu Daruliu OFM.
Kelionės metu lankysime Asyžių, La Verną ir kitas
pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas. Preliminari kelionės kaina: 600 Eur + skrydis (~150-200 Eur).
Daugiau informacijos ir registracija – tel. +370 671 73870
(Tesa), el. paštu: jogileteresa@yahoo.com
www.bernardinuparapija.lt

