Bernardinai
NAUJA PARODA BERNARDINUOSE. KVIEČIAME Į PRISTATYMĄ

Sausio 21 d., antradienį, 18 val. maloniai kviečiame į parapijiečio Ramūno Čeponio tapybos
parodos „Laikas išeiti Laikas sugrįžti“ pristatymo vakarą. Tapybos darbus lydi Rainerio Marijos
Rilkės „Valandų knygos“ tekstai (vertimas tėvo Stanislovo). Vakaro metu ant keturių monumentalių paveikslų bus projektuojamas video „Atminties judesiai“, kurį autorius sukūrė panaudojęs
prieš 40 metų paties filmuotą medžiagą. Bus skaitomi Hanso Urso Von Balthasaro ir Rainerio
Marijos Rilkės tekstai. Paroda vyksta Bernardinų bažnyčios „Šv. Bernardino galerijoje“ 3 aukšte
sausio 13 – vasario 26 dienomis.
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink
Viešpatį, mano siela!“. Sausio 30 d. po 18 val. šv.Mišių – Adoracija, užtarimo malda, šlovinimas
psalmėmis! Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774
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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. Kiekvienas 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)
BERNARDINŲ DIRBTUVĖLĖS KVIEČIA

Kviečiame suaugusius į keramikos užsiėmimus, kurie vyks nuo š. m. vasario
mėnesio, ketvirtadieniais 18–20 val. Juos ves keramikė Eglė Einikytė. Patirkite
kūrybinį džiaugsmą, susipažinkite su keramikos medžiagomis ir technologijomis.
Norinčius dalyvauti užsiėmimuose prašome skambinti Eglei, tel. +370 615 19738.
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS TRINAPOLYJE

2020 m. vasario 7–9 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų savaitgalis. Rekolekcijas ves keturios sutuoktinių
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
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 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

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

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais.
Jn 1, 14. 12

EVANGELIJA (Jn 1, 29–34)
Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio
nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po
manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs,
nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau,
bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš
atėjau ir krikštijau vandeniu“.
Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią,

lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji
pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas,
kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo
pasakęs: 'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir
plevenančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštys
Šventąja Dvasia'.
Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra
Dievo Sūnus“.
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II EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 49, 3. 5–6: Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas
žemės pakraščius siektų
Ps 40: P. Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios.
1 Kor 1, 1–3: Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus
Jn 1, 29–34: † Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!
Įdomi ir turtinga visais atžvilgiais šio sekmadienio Evangelija. Prieš mūsų akis vėl Jonas
Krikštytojas. Tas, kuris ragino atsiversti ir taisyti
Viešpačiui kelią, pats mato ateinantį Jėzų. Mato,
išpažįsta ir kitiems parodo. Įdomi ta nuoroda.
Jonas nerėkia: „Žiūrėkite, Jis jau čia.“ Nevartoja
ir jokio politikai, nei žvaigždei apibūdinti būdingo
termino. Gal net ir rankos gesto nerodo. Tik ištaria vieną gražiausių visų laikų išpažinimų: „Štai
Dievo Avinėlis.“
Šiandien šis titulas daug kam iš mūsų atrodo
paslaptingai. Gal net kiek paniekinamai, nes
perdėm klaidingai įsivaizduojama, kad avinėlis
yra tik toks keistas g yvulys, neatsiejamas nuo
egzotikos. Tačiau visgi šis pasakymas turi be
galo gilią prasmę. Šis terminas turi apokaliptinę
g yslelę, kadangi tikima, jog laiko pilnatvei atėjus
būtent avinėlis sunaikins blogį pasaulyje. Taip pat
reikia prisiminti ir Perėjimo per Raudoną ją jūrą
įvykį. Jo išvakarėse izraelitai valgė avinėlį. Avinėlio kraujas išgelbėjo Izraelį. Ir pagaliau avinėlis
– nuoroda į kančią. Tai kenčiantis tarnas, apie
kurį taip pat kalba Senasis Testamentas, vedamas
pjauti, kaip auka už nuodėmę.
Galime drąsiai sakyti, kas Avinėlis – lūkesčių
ir vilčių išsipildymas. Jonas Krikštytojas Jį
atpažįsta esantį tarp žmonių.
Galime tik stebėtis, kad Evangelijoje pagal
Joną nekalbama apie Jėzaus ir Jono Krikštytojo

giminystę. O gal tai ir neprasminga. Svarbiausioji
žinia tiek šio trumpo teksto, tiek ir visos Evangelijos pagal Joną – apreikšti Jėzų Izraeliui. Ir kartu
visam pasauliui.
Taigi, ir mes turėtume įsiklausyti į Jono žodžius: „Štai Dievo Avinėlis!“ ir ryžtis atpažinti
Jėzų ne auksinėse monstrancijose, ne kaip superžvaigždę, istorijos ir kultūros magnatą, bet kaip
Dievą. Be galo paprastą, nes esantį tarp mūsų,
silpnų žmonių. Ir tokį didingą, nes galintį būti
tarnu, tarsi avinėliu, vedamu pjauti.
Kartu šiame trumpame Evangelijos tekste
paliudijama, kad Jėzuje prasideda nauja kūrinija:
balandis – naujos kūrinijos simbolis – pasilieka
virš Jo. Tas veiksmažodis pasilikti evangelisto
Jono itin mėgstamas. Tai reiškia, jog Jėzus ir
Tėvas yra viena.
Kartu tai yra ir kvietimas kiekvienam krikščioniui per visas dienas būti tik su Tuo, ant kurio
pamatysime Dvasią it balandį. Taigi, ir kiekvienas iš mūsų liudykime pasauliui, kad Kristuje
išsipildo visos viltys ir lūkesčiai, nesjis yra tas,
kuris diena iš dienos mums leidžiasi pažįstamas,
nes nuolat, kaip nuolankusis tarnas, eina ant
kryžiaus sunaikinti mus kaltinantį skolos raštą...

Kun. Nerijus Pipiras
Iš Bernardinai.lt archyvo
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Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Sausio 18–25 d. yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.
Kiekvienais
metais
sausio mėnesį Katalikų
Bažnyčioje yra švenčiamas aštuondienis, kuomet ypatingu būdu
meldžiamasi už krikščionių vienybę. Tai graži
ir reikšminga praktika. Reikšminga taip pat ir
tuo atžvilgiu, kad pasaulis matytų, jog įvairių
krikščioniškų konfesijų kunigai ir tikintieji,
nors ir priklausydami skirtingoms Bažnyčioms
ar bažnytinėms bendruomenėms, vis dėlto
trokšta vienybės bei jos maldauja Viešpaties,
kuris yra vienybės ir šventumo šaltinis.
Maldų už krikščionių vienybę savaitė radosi
amerikiečių kunigo, tėvo Polio Votsono (Paul
Wattson), iniciatyva. Tokia savaitė pirmąsyk
vyko 1908 m. T. Polis Votsonas
parinko jai datas tarp sausio
18 ir 25 d., kad maldų aštuondienis baigtųsi Šv. Pauliaus
Atsivertimo šventės dieną. Juk
krikščionių vienybė reikalauja
atsivertimo; ji neįmanoma be
perkeičiančios Kristaus šviesos.
Tai toji šviesa kelyje į Damaską
iki širdies gelmių sukrėtė Pau-

lių. Ji perkeičia ir mūsų žvilgsnį, kuriuo žiūrime
vieni į kitus, ji leidžia mums palikti išankstines
nuostatas ir jau pramintus kelius.
Maldų už krikščionių vienybę savaitė dabartinę formą įgijo Liono katalikų kunigo Polio
Kutiurjė (Paul Couturier) dėka. Per ketvirtąjį–
penktąjį praėjusio amžiaus dešimtmečius jis suteikė jai naują įkvėpimą ir išpopuliarino. Šitaip
perkeista toji savaitė nuo tada kasmet suburia
daugybę krikščionių visame pasaulyje – tiek
katalikų, tiek ortodoksų ir protestantų.
Šių metų savaitės tema – „Jie mums parodė
ypatingą draugiškumą“ (Apd 18,2).
2020 m. medžiagą Maldos už krikščionių
vienybę savaitei parengė Maltos ir Gozo krikščionių Bažnyčios (Christians Together in Malta). Vasario 10-ąją daugelis Maltos krikščionių
švenčia Šv. Pauliaus laivo sudužimo šventę,
kuria dėkojama, kad į šias salas buvo atneštas
krikščionių tikėjimas. Šios
šventės skaitinys iš Apaštalų
darbų pasirinktas šių metų
Maldos savaitei.
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.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti
ar padėti surasti rėmėjų.
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais:
- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
www.bernardinuparapija.lt

