Bernardinai
KVIEČIAME KURČIUOSIUS KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS

Kiekvieną sekmadienį 13.00 val. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus verčiamos gestų
kalbos vertėjo iš Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Kviečiame dalyvauti
ir šia žinia dalintis.

BERNARDINAI

GIMSTANTI NAUJA INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE". Sausio 29 d. 19 val. – Adoracija, malda
ir šlovinimas! Tegul mūsų bendro šlovinimo garsas kyla į dangų kaip galingas vandenų šniokštimas!
Tegul nusileidžia žemėn Tėvo Karalystė!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Vasario 5 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Audriaus Juzėno filmą EKSKURSANTĖ (Lietuva, 2013).
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės
per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis.
DAILĖS ARTELĖ KVIEČIA

į profesionalias piešimo ir tapybos pamokas Bernardinų socialinio centro patalpose (Maironio
g. 10). Pasiruošimas stojamiesiems dailės egzaminams – akademinis piešimas (pirmadieniais
16.00–18.00 val., 18.00–21.00 val.), vaikų dailės pamokos 7–11 metų vaikams (ketvirtadieniais 16.00–18.00 val., šeštadieniais 11.00–12.30 val.), paauglių ir jaunimo akademinės tapybos pamokos (trečiadieniais 16.00–18.00 val.), suaugusiųjų piešimo pamokos (pirmadieniais
18.00 – 21.00 val.), suaugusiųjų tapybos pamokos (ketvirtadieniais 18.00–21.00 val.). Pamokos
mokamos. Daugiau informacijos: vadovė Nijolė, tel. +370 601 12210; www.dailesartele.lt
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2017 METUS

Mieli parapijiečiai, nuo šių metų pradėsime jums teikti parapijos finansinę ataskaitą.
Ataskaitą už praėjusį mėnesį rasite mūsų laikraštėlyje kiekvieno einamojo mėnesio pabaigoje.
2017 METŲ ĮPLAUKOS:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 97936 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 62787 Eur
Iš viso įplaukų: 160 723 Eur
2017 METŲ IŠLAIDOS:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 112 084 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 48 565 Eur
Iš viso išlaidų: 160 649 Eur
2017 METŲ BALANSAS "+" ; "-": 74 Eur

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

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.

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai

IV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Įst 18, 15–20: Pažadinsiu pranašą ir į jo lūpas įdėsiu savo žodžius
Ps 95: P. O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
1 Kor 7, 32–35: Nesusituokę rūpinasi Viešpaties reikalais
Mk 1, 21–28: † Jis mokė kaip turintis galią
Evangelistas Morkus pasakoja apie Jėzaus
viešojo veikimo pradžią. Pirmieji du viešai
atlikti Jėzaus veiksmai - mokymas su galia ir
žmogaus išlaisvinimas - kaip įžanga, kurioje
aiškiai pasakoma, kas yra Dievas žmogui.
Šiandien man dovanojami žodžiai: Jėzus
sako: „Nutilki! “ (plg. Mk l, 25). Tai žodžiai
kasdienei dvasinei kovai su piktuoju - ne su
nežinia kokiu abstrakčiu blogiu, kaip gėrio trūkumu, bet su asmenine būtybe, turinčia protą,
valią, atmintį, laisvę, – su dvasiniu priešu,
kuris kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui (1 Pt 5, 8), piršdamas netikrą neribotos autonomijos grožį (plg. Silvano Fausti, SJ, min.
veik, p. 49). Šis priešas nugalimas nutildantj jį
Jėzaus vardu, lygiai kaip tiesa užčiaupia melą,

o šviesa ištirpdo tamsą.
Šiandien man dovanojamas džiaugsmas:
priklausau Jėzui, kurio kiekvienu žodžiu galiu
pasikliauti ir stebėtis, nes Pakartoto Įstatymo
knyga primena, kad Kristus yra tas Didysis
Pranašas, kuris pasakė visa, ka VIEŠPATS
Jam buvo įsakęs (plg. Įst 18, 18).
Šiandien Pirmame laiške korintiečiams šv.
apaštalas Paulius linki kilnumo ir neblaškomo
atsidavimo Viešpačiui (plg. Kor 7, 35) – dar
viena paskata dėkoti Dievui ir džiaugtis kartu
su visais nuostabos apimtais pašvęstojo g yvenimo broliais ir seserimis.

MEHR. K as tai?

Prieš 12 metų nedidelė grupelė jaunų žmonių pradėjo nuolatinės maldos ir nuolatinio
šlovinimo iniciatyvą - 24 val. per parą, 7 d.
per savaitę - melstis už tikėjimo entuziazmo
atgimimą Europoje. Šiandien ši malda jau
neša vaisius.

Tęsinys

Ses. Zita Nauckūnaitė CR

Savo liudijimais apie Vokietijoje, Augsburge sausio 4-7d. vykusią tarptautinę šlovinimo konferenciją, pavadintą MEHR 2018
toliau dalinasi parapijiečiai.
Apie Mehr išgirdau Pakūtoje, užsidegė stiprus noras vykti. Šiemet buvau antrą kartą.
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Jau žinojau kaip gera yra su 10000 tikinčiųjų
garbinti ir šlovinti Jėzų, Jam dėkoti, džiaugtis,
akimirksniu būti paliestai, kaip kyla rankos,
kūnas laisvėja, vyksta įvairūs vidiniai judėjimai, kaip visas „bagažas“ akimirksniu iškyla
tokiose sąlygose, būna sunku išbūti kartu su
esančiais žmonėmis, o ir su savimi... Prisideda ir fizinis nuovargis. Net nedvejodama užsirašiau važiuoti. Tai laikas yra skirtas man
ir mūsų bendrystei su Dievu, Jo darbams
manyje. Konferencijos mokymai itin kalbėjo man aktualius dalykus. Palietė tema apie
džiaugsmą, žmogaus laisvės, vertybės, sugėdinimo mechanizmus. Viduje iškilo didelis
noras keistis, kad požiūris į artimą keistųsi.
Buvo kalbama apie maldos gyvenimo svarbą,
paskatino melstis naujai. Kvietė kiekvieną įvykį prieš tai pramelsti, kad veiktume su Jėzaus
patepimu, o ne vieni. Patyriau, kaip stipriai
veikia garsiai išsakomi ir skelbiami liudijimai,
liečia, gydo čia ir dabar. Kokia stipri yra tariamo žodžio galia. Kaip svarbu kalbėti palaiminimais. Kvietė ypač klausytis Dievo žodžio.
Širdyje suvirpėjo paskatinimas grįžus gilintis
į Šv. Raštą. Ir išsakyta mintis, jog Jėzus ne tik
nori ateiti į mano gyvenimą, bet Jis dar labiau
kviečia, kad aš ateičiau į Jo didelį gyvenimą- ši
mintis man davė naują požiūrį ir tarsi atgrežė į kitą kryptį. Daug laiko buvo skirta šlovinimo maldai. Man gilus laikas šiais metais
buvo ne pagrindiniuose šlovinimuose, o per
pertraukas, kai žmonių buvo mažiau, giesmės
ramesnės. Per vieną iš šių maldų, patyriau Jėzaus apsikabinimą mano sustojimuose, baimė-

se, skauduliuose ir neišsipildžiusiose svajonėse,
jaučiau, kaip mane gydo, laisvina ir padeda į
visą tai pažvelgti ir priimti. Norėjosi stipriai
stipriai apkabinti kažką realiai, širdis prisipildė džiaugsmo, dėkingumo, šilumos, liejosi
ašaros jau nebe iš skausmo... Grįžau su daug
paskatinimų širdyje, su noru džiaugtis duotu
gyvenimu, aktyviai gyventi, mokintis mylėti,
o svarbiausia su viduje pakeltu žvilgsniu į Jėzų,
troškimu pažinti Jį per Šv. Dvasios veikimą,
pasitikėti, kad Jis turi ypatingą tik man skirtą
planą. Dėkoju, Tau Jėzau!
Sonata
Iš anksto nieko daug nežinojau apie šią konferenciją, nieko papildomai nesidomėjau, nieko
nesitikėjau, tik supratau, kad man reikia ten
važiuoti. Reikėjo važiuoti tam, kad sustiprinčiau tą džiaugsmo ir dėkingumo jausmą, kad
sustiprinčiau viltį, kad suprasčiau kaip noriu
vis labiau ir plačiau atverti savo širdies duris
Jam, Šentosios Dvasios veikimui. Ir, kad nieko tokio jeigu ne visada pavyksta atsiverti, nes
Jėzus iš savo galios ateina ir per užvertas duris.
Parsivežiau troškimą daugiau melstis, prieš
kažką darant, Viešpatį šlovinti dar prieš Jo
pergalę, išimti liūdesį, išbūti ir daryti, jaustis
saugiam ten kur Dievas tave paliko, o ne ten
kur norisi pabėgti ir išmokti laukti Viešpaties
iniciatyvos, pasitikint Juo. Tikrai gražus ir
kokybiškas renginys, nuostabus šlovinimas ir
stiprus bendrystės jausmas! Šlovė Viešpačiui!
Laura

KVIEČIA MOTINOS MALDOJE GRUPĖS

MOTINOS MALDOJE – tai maldos grupės moterims, kurios trokšta melstis kartu už savo
vaikus ir vaikaičius, bei krikšto vaikus.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos Motinos maldoje grupės renkasi sekmadieniais 9.45 val. Šv. Mykolo koplyčioje. Grupės koordinatorė – Laima, el.p.
laimmil@gmail.com, tel. +370 686 55533; trečiadieniais 10 val. Pavilnyje, grupės koordinatorė
Vita, el.p. vita.kuliaviene@gmail.com, tel. +370 615 12997.
Bernardinų parapijos Motinos maldoje grupių dvasinis vadovas br. kun. Evaldas Darulis OFM.
Daugiau informacijos: www.bernardinuparapija.lt
www.bernardinuparapija.lt

