Bernardinai
KVIEČIAME Į PARODĄ

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Jono Tučkaus fotografijų paroda „Pakeleiviai“.
Jono Tučkaus kūrybiniu slapyvardžiu pasivadinęs fotografas mėgėjas susidomėjo fotografija ir
fotografuoja jau virš 30 metų. Jo nuotraukų tema - žmonės. Charakteriai, gyvenimo būdas, darbai, pramogos ir kasdienybė. Tai, kas artima matyt kiekvienam iš mūsų. Paroda veiks iki vasario
20 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

BERNARDINAI

LGBT GRUPELĖS SUSITIKIMAS

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia į LGBT grupelės susitikimą.
Sausio 25 d. 18 val. renkamės bažnyčioje, prie zakristijos. Norinčius dalyvauti susitikime prašome paskambinti grupės dvasiniam palydėtojui br. Evaldui, tel. +370 615 79796.
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Maldos už krikščionių
vienybę aštuondienis

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS – Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje, Trijų
Karalių koplyčioje. Sausio 31 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais,
verkti su verkiančiais (Rom 12, 15). Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774

Dievas pašaukė
mus per Evangeliją,
kad įgytume mūsų
Viešpaties
Jėzaus Kristaus
garbę

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Sausio 28 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime
režisieriaus Robert‘o Benton‘o filmą „Kramer prieš Kramerį“ (1979, JAV) pelniusį ne vieną „Oskaro“ apdovanojimą, su nuostabiais aktoriais Meryl Streep ir Dustin‘u Hoffman‘u.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės
per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau
informacijos: Titas, tel. +370 650 74189
PENKIŲ SUSITIKIMŲ CIKLAS „PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ“

Pasauliečių pranciškonų brolija organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie
praktinę ekologiją“. Susitikimai vyks sausio 30 d., vasario 13 d., vasario 27 d., kovo 13 d. ir kovo
27 d. 19 val. Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10). Programoje – praktinis užsiėmimas su
kviestiniu svečiu, „Laudato si“ ištraukos skaitymas, gyva dalyvių diskusija ir bendra malda. Pirmojo susitikimo viešnia chemikė Rasa Mačiulionienė OFS pamokys, kaip nesunkiai pasigaminti
ekologišką kūno kremą ir muilą namuose. Kviečiame dalyvauti!
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS

2019 m. vasario 15-17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų
savaitgalis. Jas ves keturios sutuoktinių poros, lydimos brolio kun. Andriaus Nenėno OFM.
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. 8(37) 208263,
el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.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

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
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2 Tes 2, 14

EVANGELIJA (Jn 2, 1–12)
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvaParagavęs vynu paversto vandens, ir neživo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pa- nodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė
kviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį
Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.
ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau staJėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar to geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet
neatėjo mano valanda!“
prastesnio. Otu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis
Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos
jums lieps“.
Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplo- įtikėjo jį.
vimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiJėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. niais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko
Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Da- kelias dienas.
bar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
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
II EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 62, 1-5: Viešpats džiaugiasi savo tauta
Ps 96: P. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.
1 Kor 12, 4–11: Ta pati Dvasia dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka
Jn 2, 1–12: † Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje
Kanos vestuvės turbūt viena žinomiausių ir mėgstamiausių Evangelijos ištraukų. Jau vien todėl,
kad joje kalbama apie puotą, ir mums nesunku
įsivaizduoti gražią šventę. Nesvetimas šis pokylis,
nors ir Galilėjos Kanoje. Ir žinia joje iš tiesų yra
gera. Jėzus čia tikras draugas, kurį bėdoje pažinsi.
Jis - gelbėtojas. Tokiu Jėzumi lengva patikėti,
tokiu Jėzumi norisi tikėti.
Tačiau mano žvilgsnis šįkart krypsta į Mariją.
Man šįkart užkulisiai yra svarbesni nei veiksmas
scenoje, nes būtent jie atskleidžia veiksmo esmę. Per
Mariją pasigirsta Geroji žinia ir parodoma Jėzaus
šlovė.
Pirmiausia man gražus Marijos pastabumas. Ji
pastebi, kad trūksta vyno. Neįmanoma pastebėti
šiaip sau, netyčia; stebima tuomet, kai rūpi, maža
to - kai myli. Marija myli tuos žmones, ji žvelgia
į juos ir pamato. Pamačiusi ji ieško sprendimo. O
sprendimas atsiėjo nelengvai: Marija, auginusi
Jėzų nuo pat ėdžių, skatinusi žengti pirmą žingsnį, tarti pirmus žodžius, auklėjusi ir globojusi jį,
šiandien skatina Jėzų aktyviai veiklai. Turėdama
galimybę atitolinti Kristaus taurę, ji skatina pradėti

ją gerti, ji skatina pradėti Atpirkimo darbą. Marija
turėjo apsispręsti. Ir atpildas už tai nėra pats
tinkamiausias. Marija viešai įžeidžiama: „O kas
man ir tau, moterie?" Kur dingo mama?
Skatindama pradėti Jėzų veikti, ji nebetenka
sūnaus. Šiandien ji turi suprasti, kad Jėzus - ne tik
sūnus, bet ir Viešpats. Iš meilės draugams Marija
pasiruošusi priimti viešą pastabą. Iš meilės Dievui
ji pasiruošusi nebetekti sūnaus.
Marija šiandien nepaprastai drąsi. Viską dėjusi
širdin ir tyliai svarsčiusi, šiandien drąsiai ir
ryžtingai veikia. „Darykite, ką tik jis jums lieps",
- tai ne patarimas ar bandymas kažkaip maloniai
įkalbėti sūnų užuolankom, kaip tik motinos sugeba,
ne - tai liepimas. Ji tikra tuo, ką sako, ji užsispyrusiai pasitiki Dievo Apvaizda. Ji taip myli, kad
nebeatitolina skausmo, kurį jai teks išg yventi.
Kaipgi nevadinsime jos mūsų Motina, jei ji šitaip
mus myli. Ir kaip nesidžiaugsime. Kokia didi ta
puota, pastūmėjusi Viešpatį mūsų išganymui,
suteikusi mums tikrą jį džiaugsmą ir laimę.
Kun. Mozė Mitkevičius

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS

Sausio 18-25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra
paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis tema „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“
(Įst 16, 18–20)“.
„Ir šiemet esame kviečiami melstis, kad krikščionys vėl būtų viena šeima, paklusdami Dievui, kuris
nori, kad „visi būtų viena“. Turime visi kartu vieningai liudyti teisingumą, padėti silpniesiems, konkrečiais, tinkamais ir veiksmingais darbais“ – kviečia popiežius Pranciškus.
Sausio 25 d. 18.00 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vyks pamaldos už krikščionių vienybę.
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

Mažesnieji broliai išsirinko naujus
provincijos ministro patarėjus
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapituloje
buvo išrinkti keturi definitoriai – provincijos
ministro patarėjai – eisiantys šias pareigas ateinančius trejus metus.
Definitoriais 2019-2022 m. kadencijai tapo
br. Paulius Saulius Bytautas OFM, br. Astijus Kungys OFM, br. Gediminas Numgaudis
OFM ir br. Evaldas Darulis OFM.
Sausio 21-25 d. provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM su definitorių
komanda posėdžiaus Kryžių kalno vienuolyne,
kur atsižvelgdami į provincijos prioritetus ir
Sausio 14–18 d. Kretingos Apreiškimo vie- pastoracijos poreikius perskirstys brolių tarnuolyne vykusioje Mažesniųjų brolių ordino nystes.

PASAULIO JAUNIMO DIENOS PANAMOJE

Sausio pabaigoje jaunimas iš viso pasaulio susitiks Panamoje vyksiančiose Pasaulio jaunimo dienose. Tai didžiausias katalikiškas renginys pasaulyje, suburiantis milijonus jaunimo. Kartu tai proga jaunam žmogui
sutikti jauną pasaulio Bažnyčią, brolį ir sesę – tikinčius, abejojančius,
klausiančius, trokštančius bendrystės, ieškančius gyvenime to, kas labiausiai įprasmina jaunystę.
Suprasdami, jog Jaunimo dienos Panamoje nėra kiekvienam jaunam žmogui pasiekiamos, Lietuvos arkivyskupijų ir vyskupijų jaunimo centrai kviečia pasaulio jaunimo dienas patirti net
nekertant Lietuvos sienos.
Jaunimo dienų renginiai Lietuvoje vyks paraleliai su pačiomis Pasaulio jaunimo dienomis Panamoje. Sausio 26–27 d. PJD renginiai vyks: Raudondvaryje, Šiauliuose, Telšiuose ir Marijampolėje. Renginio metu dalyvių lauks Panamoje tuo metu esančių vysk. Dariaus Trijonio ir vysk.
Kęstučio Kėvalo katechezės ir jų naujausi įspūdžiai, maldos vakaras, intensyvi naktinė programa,
kurią vainikuos susitikimas teletiltu su popiežiumi Pranciškumi.
Į jaunimo dienas Panamoje vyksta ir mūsų parapijos jaunimo grupelė. Nekantriai lauksime
sugrįžtant su liudijimais apie patirtus įspūdžius.
GAMA KURSAS BERNARDINUOSE

Visus norinčius, kurie dar nespėjo užsiregistruoti į Bernardinų parapijoje organizuojamą GAMA kursą kviečiame paskubėti. Prašome registruotis internetu, adresu: bit.ly/gama2019 arba el.paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel.
+37068883637. Maloniai prašome registruotis interneto svetainėje nurodytu
adresu, o tik neturint tam galimybės – nurodytu el. paštu arba telefonu.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2019 m.
sausio 29 d.,18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
www.bernardinuparapija.lt

