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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 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 

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

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 3390ffff

KRISTAUS KRIKŠTAS 2020 sausio 12 d.Nr. 773

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano 
pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: 
„Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, 
o tu ateini pas mane!“ 

Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą 
paklausyk! Taip mudviem dera atlikti 
visa, kas reikalinga teisumui“. Tada 
Jonas sutiko. 

Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš 
vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, 
ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusilei-
džiantį tarsi balandį ir plevenančią virš 
jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas 
yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš 
gėriuosi“.

Atsivėrė dangus, ir 
nuskambėjo Tėvo balsas: 

„Šitas mano mylimasis  
Sūnus. Klausykite jo!“    

Plg. Mk 9, 7

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Praėjus šventiniam šurmuliui, kviečiame Jus susikaupimui ir tylai. 
Sustoti, nurimti, atverti save Jėzui. Vilniaus arkivyskupijos bažny-
čiose tęsiasi nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais 
kviečiama melstis už pašaukimus. 
Mūsų, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Adoracija tęsis nuo 
sausio 18 d. 08 val. iki 20 val. Trijų Karalių koplyčioje.  Kad Šven-
čiausiasis neliktų vienas, galinčius įsipareigoti kviečiame užsirašyti  
bažnyčios zakristijoje 1 valandai adoracijos. Kitus kviečiame ado-
ruoti Jums patogiu laiku. Ateikite, melskimės kartu – taip stiprindami savo parapiją ir Kristaus 
šviesa nušviesdami savo Naujų metų kelią.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS  
SUTUOKTINIAMS TRINAPOLYJE  

2020 m. vasario 7–9 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyks rekolekcijos sutuok-
tiniams – Sutuoktinių susitikimų savaitgalis. Rekolekcijas ves keturios sutuokti-
nių poros ir kunigas.
Kviečiame dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir santuokos 
stažas neribojamas. Registracija ir informacija: http://sutuoktiniususitikimai.lt arba 
el.paštu: sutuoktiniususitikimai@gmail.com

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS 
Sausio 18–25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis 
yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.
Sausio 24 d. 18 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir  
Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Šv. Jono g. 12. 
Šių metų savaitės tema – „Jie mums parodė ypatingą draugiškumą“ (Apd 18,2).

EVANGELIJA (Mt 3, 13–17)    

ALFA KURSAS BERNARDINUOSE  
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą ALFA kursą, kuris vyks nuo 
01.28 iki 04.07. Per 11 susitikimų kalbėsime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kie-
kvienas galėsime sutvirtinti savo tikėjimą, susitikti su senais draugais, įsitraukti į 
parapijos bendruomenę, susipažinti su naujais žmonėmis dalindamiesi grupelėse. 

Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai.
Kurso viduryje (03.13-15) bus savaitgalio rekolekcijos. Susitikimai vyks antradieniais, nuo 18.30 
val. Pirmas susitikimas – 2020 m. sausio 28 d. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma vienkartinė 
auka už 11 užsiėmimų ir ALFA kurso leidinuką – 10 €.
Norinčius dalyvauti ALFA kursuose maloniai prašome registruotis adresu: bit.ly/alfa2020 arba 
el.paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83 637 (Roma)
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SEKMADIENIO PO APSIREIŠKIMO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi
Ps 29: P. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia
Mt 3, 13–17: † Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo

Kristaus Krikšto šventė – tarsi paskutinis 
džiaugsmingo Kalėdų laikotarpio akordas. Jėzus 
pradeda savo viešą ją veiklą, ateidamas prie Jor-
dano upės. Ateidamas ten, kur, rodos, rinkosi visa 
tauta. Ateidamas ten, kur Jo pirmtakas Jonas 
Krikštytojas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas 
atsiversti. Iš tiesų skaitant evangelijose aprašytą 
Kristaus Krikšto sceną, nuostabu patirti, kad 
Dievas nėra toli nuo žmogaus, jog Dievas nebijo 
pastovėti eilėje iki kol prieis prie Jordano. Prieis 
taip, kaip visi. Gal net dar ir prakalbindamas 
kokį kartu laukiantį žmogų. Jis nesinaudoja 
privilegijomis. Netgi neskuba. Galų gale – Jis 
toks pat kaip visi. Ir čia, ko gero, viena ryškiausių 
Evangelijos pasakojimo detalių: Jėzus toks pat, 
kaip ir visi žmonės ne tik chromosomų kiekiu, bet 
ir pačia prigimtimi.

Jonas Krikštytojas, pamatęs ateinantį savo gi-
minaitį, rodos, visai natūraliai išpažįsta, kad jam 
reiktų pas Jėzų krikštytis, o ne Jėzui pas jį. Tai 
nuostabus nuolankumo, Didesniojo atpažinimo 
pavyzdys. Netgi, galime sakyti, vienas pirmų jų 
tikėjimo išpažinimų.

Jonas Krikštytojas sutinka atlikti visa, kas rei-
kalinga teisumui. Juk teisumas auga, bręsta tarp 
žmonių. Ir skirtas žmonėms.

Atrodo, tuoj pat po Krikšto momento, sakytume, 
Jonui užpylus vandens, Jėzus regi atsivėrusį 
dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiantį ant 

Jo. Šioje evangelijos ištraukoje lyg tai tik Jėzus 
regi atsivėrusį dangų, lyg tik Jis vienas žino, jog 
Jo misija prasideda. Iki pat gelmių prisiėmus 
žmogišką ją prigimtį Tėvas išpažįsta Jėzų esant 
mylimuoju Sūnumi. Tas išpažinimas dar bus 
pakartotas Jėzaus misijai pasiekus kulminacinį 
tašką.

Mums šiandien svarbu jausti, kad Jėzaus 
misijos pradžioje – o ir visoje misijoje – dalyvauja 
visa Švenčiausioji Trejybė. Taigi, pats Dievas 
yra kartu su mumis, žmonėmis. Jis apsivilkęs 
žmogiškosios prigimties rūbu. Ir šiandien Jis gal-
būt kažką užkalbina. Gal su kažkuo stovi eilėje. 
Tik tam, kad dalintųsi žmogiškosios prigimties 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

Kartu ši šventė yra kvietimas ir kiekvienam 
krikščioniui permąstyti savo tapatybę. Kristus 
susivienija su žmogumi. Taip ir žmogus Krikšto 
sakramento metu susivienija su Dievu. Kristus 
ateina prie Jordano upės vandens iš minios. Ir 
kiekvienas krikščionis bręsti ir augti turi tarp 
žmonių.

Augti kaip Dievo vaikai ryžkimės jau šiandieną 
klausydamiesi Kristaus ir žengdami koja kojon su 
Juo.

Koks didis pašaukimas būti žmogumi, būti 
panašiam į Kristų.

kun. Nerijus Pipiras
Bernardinai.lt

Popiežius Pranciškus sausio mėnesį kviečia melstis, kad krikščionys, kitų religijų  
išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Pirmadienį, sausio 13 dieną, Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena.  
17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Gintaras Grušas aukos  
šv. Mišias, jas tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.

2020-iuosius metus LR Seimas yra paskelbęs Šv. Jono Pauliaus II metais ir katalikiškos 
jaunimo organizacijos – Ateitininkų – metais.

Vilniaus Arkivyskupijos informacija

2020

SAUSIS

PASKELBTI KETVIRTOJO PRANCIŠKONIŠKO PRAKARTĖLIŲ  
KONKURSO LAUREATAI  

Sausio 5 dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčioje vyko IV-ojo pranciškoniško prakartėlių 
konkurso ,,Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi” 
apdovanojimų ceremonija, Paskelbti laureatai ir pa-
grindinio prizo laimėtojai.
Ekologiškiausios prakartėlės nominaciją  laimėjo 
Danutė Saukaitienė iš Marijampolės, Gražiausios 
kompozicijos prakartėlės nominaciją laimėjo 7 kla-
sės mokinė Urtė Bulotaitė iš Kazlų Rūdos Prano 
Dovydaičio pagrindinės mokyklos, Originaliausios 
medžiagos nominaciją laimėjo Beniulių šeima iš 
Kauno, Autentiškiausios prakartėlės nominaciją lai-
mėjo Paparčių šv. Juozapo šeimos namų vaikų dienos centro vaikai,  Žaismingiausios prkaratėlės 
nominacija skirta Jurgitai, Ugnei ir Auksei Pukėnaitėms iš Vilniaus, daugiausia balsų interneti-
niame balsavime surinko Ūlos Virbalytės (6 kl) iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos prakartėlė, 
o konkursą laimėjo ir pagrindinį prizą namo išsivežė Klaipėdos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 
lakštutė” atstovai, vadovaujami direktorės Danutės Daukantienės.
Sveikiname konkurso nugalėtojus ir tikimės gausaus dalyvavimo ir kitąmet.
Iki vasario 2 d. mūsų bažnyčioje bus eksponuojami finalininkų darbai. Kviečiame kartu pasi-
džiaugti.

 Norime padėkoti visiems mūsų parapijiečiams ir svečiams, kurių gerumo 
dėka, šeštus metus iš eilės į kalėdines pamaldas bei kartu susėsti prie šventinio 

stalo sukvietėme stokojančius vilniečius, dažnai neturinčius nei artimųjų, nei 
namų.  Ačiū už jūsų aukas, kurių surinkome per 1000 eurų – šventę surengėme dau-
giau nei 130 stokojančių vilniečių. Šiemet ne tik pavyko visus pavaišinti gausiais kalėdiniais 

pietumis, bet ir suruošėme Kūčių vakarienę, kuria stokojantys vaišinosi pas „Motinos Teresės 
seseris“. Taip pat dėkojame visiems, kurie buvo dosnūs maistu ir savo tarnyste – sulaukėme apie 
80 savanorių, kurie gamino, grojo, giedojo, patarnavo prie stalų. Tik jūsų gerumo dėka galime 

sukurti tokią šventę. Nuoširdžiai dėkojame jums ir būkite palaiminti!  
Organizatoriai.

ŠVENTINIAI PIETŪS STOKOJANTIEMS –  
AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ


