Bernardinai
KVIEČIAME Į PARODĄ

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Užupio gimnazijos pedagogės, tautodailininkės
Virginijos Baliūnaitės-Mackonienės nėrinių paroda. „Rankdarbiai visada buvo šalia – tai tarsi
vitaminai sielai, tačiau laikui bėgant keitėsi jų paskirtis, praktiškuosius nėrinius pakeitė dekortyviniai rankdarbiai, juos dovanoju artimiesiems ir draugams“, – apie savo darbus pasakoja parodos
autorė. Paroda veiks iki vasario 23 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

BERNARDINAI

ŠV. VALENTINO DIENA BERNARDINUOSE

Vasario 14 d. (penktadienį) 18 val., Šv.Valentino dieną, kviečiame visus Bernardinų bažnyčioje švęsti Eucharistiją už šeimas. Šv. Mišių metu giedos Bernardinų šlovinimo grupės ICHTHUS šeimos su vaikučiais!
Švęskime Dievo meilę kartu su mylimais žmonėmis mūsų parapijos bendruomenėje, dovanokime ją netikintiems ir mokykimės pamilti labiau!

Nr. 776

KRISTAUS PAAUKOJIMAS GRABNYČIOS
Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena

Regim šviesą pagonims
apšviesti ir tavosios
Izraelio tautos garbę.

VASARIO 16-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Vasario 16 d., sekmadienį, 17 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones.
Po Šv. Mišių jums gros Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras, meno vadovas
ir dirigentas Tadas Šileika.
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.
PASKAITA „MAISTAS VIETOJ VAISTO? TIK NEJUOKINKITE.... “

Kovo 5 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų dvasinės pagalbos grupė sergantiems onkologinėmis ligomis kviečia į sveikatos žurnalistės, rašytojos, NeoLife kompanijos konsultantės Nijolės
Koskienės paskaitą apie tai ką kiekvienas žmogus turi žinoti apie savo ląstelę ir apie dramatišką
mokslinių tyrimų ir oficialiosios medicinos atotrūkį „Maistas vietoj vaisto? Tik nejuokinkite...“.
Paskaitos vietą patikslinsime vėliau.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS VYRAMS: ADOMAI, KUR ESI?

Kovo 5–6 dienomis Marijos namuose (Antakalnio g. 27) vyks gavėnios rekolekcijos vyrams
„Adomai, kur esi?“ Rekolekcijų tema: „Neleisk mūsų gundyti“. Rekolekcijas ves Nukryžiuotojo
Kristaus seserys, palydės vyskupas Arūnas Poniškaitis.
Rekolekcijos prasideda šeštadienį, 10 valandą, baigiasi sekmadienio pietumis. Reikia atsivežti
miegmaišį arba užvalkalus patalynei. Rekolekcijų mokestis: 12 eurų arba laisva auka pagal galimybes. Registracija mob. +370 686 38254 arba el. paštu: emausas@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

2020 vasario 2 d.

Lk 2, 32

EVANGELIJA (Lk 2, 22–40)
Pasibaigus Mozės Įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė
kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip
parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas
pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties
Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“.
Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras,
laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia
buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios
apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs
Viešpaties Mesiją.
Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar
į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų,
kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:
„Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti
savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys
išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų
tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir

tavosios Izraelio tautos garbę“.
[Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas
buvo apie jį kalbama.
O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai
Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo
ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas,
– kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.
Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė
iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po
mergystės ji išgyveno septynerius metus su
vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis
pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu
priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį
visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą
Nazaretą.
Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas
išminties ir Dievo malonė buvo su juo.]

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
KRISTAUS PAAUKOJIMO (GRABNYČIOS) ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Mal 3, 1–4: Ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia
Ps 24: P. Visatos galingasis Viešpats yra garbingas Valdovas
Žyd 2, 14–18: Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius
Lk 2, 22–40: † Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą
Šviesa žmonėms apšviesti
Šiandien minima Jėzaus Paaukojimo šventė
galutinai užbaigia su Kalėdomis susijusių
švenčių minėjimą ir Marijos aukos bei Simeono
pranašystės dėka atveria kelią, atvesiantį mus į
Velykas. Evangelija pasakoja apie Jėzaus, kaip
pirmagimio, Paaukojimą šventykloje. Tačiau
Jame, pilnai paaukotame ir pašvęstame Viešpačiui, išsipildo Senojo Testamento teisių jų
laukimas, apie ką skelbia Simeonas ir Ona.
Jėzus ateina pas savuosius, kurie laukia jo
tikėdami; Jis - tikėjimo išsipildymas ir šviesa,
kuri šviečia ir rodo kelią visiems žmonėms.
Jėzus yra Viešpaties dovana, todėl Marija ir
Juozapas paaukoja jį Dievui. Žodis „paaukojimas“ primena mums aukos ritualą kaip kad
kaip Izaoko atveju (Pr 22, 1-18). Marija šios
dienos Evangelijoje parodoma kaip motina,
kuri atsiskiria nuo Sūnaus, kadangi visa yra
paskirta tarnystei Dievui, misijai, kuri Jo
laukia. Šlovindamas Dievą, Simeonas žiūri
į kūdikį ir jame atpažįsta Izraelio, „tavosios

tautos“ garbę. Jėzus yra Dievo garbė, žmonijos
išgelbėjimas. Todėl ir mes, kaip Jėzaus tėvas
ir motina, stebimės tuo, ką Simeonas sako apie
kūdikį. Tokia yra spontaniška reakcija paslapties, kurios dar pilnai nesuvokiame, akivaizdoje. Ateityje sulauksime įvykių, kurie padės
geriau suprasti Simeono žodžių prasmę.
Kalbama ir apie kitą pranašę, Oną, kuri
Šventosios Dvasios vedama irgi pradeda šlovinti
Dievą ir ima šnekėti apie kūdikį. Nežinome, ką
tiksliai ji sako, tačiau nurodoma, kad ji kalba
„visiems, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo“.
Taigi ji netiesiogiai patvirtina, kad laukimas
baigtas, kadangi Išvaduotojas jau atvyko - tai
kūdikis, kurį Marija ir Juozapas paaukoja
šventykloje. Tuo baigiamas pranašų liudijimas
ir pasakojimas nukrypsta į Šventą ją Šeimą,
kurioje atsiskleidžia krikščioniško g yvenimo
esmė - liudyti apie Jėzų visiems.
Parengta pagal
„Messa, meditazione.
Il Vangelo: vita nella tua vita“
Bernardinai.lt archyvas

KRISTAUS PA AUKOJIMAS (GR ABNYČIOS)
Kristaus Paaukojimo šventė grąžina mus į tą laiką, kai
vykdydami žydų įstatymą,
praėjus
keturiasdešimčiai
dienų po Jėzaus gimimo,
Juozapas ir Marija atnešė jį
kaip savo pirmagimį sūnų
paaukoti Dievui šventykloje. Dievas, tapęs žmogumi,
paklūsta žmogiškiems įstatymams nuo pat savo gyvenimo žemėje pradžios.
Ši auka – kūdikio Jėzaus
paaukojimas šventykloje –
vėliau tobulai išsiskleidžia
Viešpaties kančios, mirties ir
Prisikėlimo slėpinyje, todėl
praėjus keturiasdešimčiai dienų po Kalėdų –
Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia
Kristaus Paaukojimo slėpinį, kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir
Velykų džiaugsmą.
Ši šventė taip pat pratęsia Kristaus Šviesos
slėpinio kontempliaciją, kurią išgyvename
per Kalėdas ir Viešpaties Apsireiškimo šventę

(Tris Karalius). Šią dieną yra
šventinamos žvakės, kurios
krikščionims simbolizuoja
Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir visas tamsiąsias jėgas.
Minėdami Kristaus Paaukojimą šventykloje, mes
švenčiame ir Dievui pašvęsto gyvenimo slėpinį – pasišventimą Kristaus, Mergelės
Marijos ir kiekvieno, savo
gyvenimą paaukojusio Jėzui, kad ateitų Dievo Karalystė.
Nuo 1997 m. per Grabnyčias yra švenčiama ir
Dievui Pašvęsto Gyvenimo
diena. Tokiu būdu Bažnyčia dėkoja Dievui už
pašvęsto gyvenimo dovaną, pripažįsta jo vertę ir svarbą visos Dievo tautos akivaizdoje ir
suteikia progą patiems pašvęstiesiems, t.y. vienuolijų ir kitų pašvęstojo gyvenimo institutų
nariams, drauge dėkoti Dievui už nuostabius
darbus, kuriuos Jis nuveikė kiekvieno gyvenime bei dar kartą atnaujinti savąjį „taip“.

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ

Kviečiame Vilniaus Bernardinų bažnyčios parapijiečius ir ne tik į savo namus dviejų naktų
nakvynei priimti atvykstantį jaunimą į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Vilniuje
š. m. kovo 13–15 d. Tai puiki proga susipažinti su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu iš visos
Lietuvos, o taip pat padaryti gerą darbą :) Dėkojame už Jūsų gerumą ir teatlygina Viešpats šimteriopai! Klausimams: gintarijaka@gmail.com arba tel. +370 686 73408 Gintarija. Registracija
priėmimui: bjcentras.lt
SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS TRINAPOLYJE

2020 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Norime informuoti, kad 2020 metų parapijos vasaros stovykla vyks liepos 1–5 dienomis. Stovykloje kalbės lektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas. Stovyklos tema „Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime?”. Detalesnę informaciją skelbsime vėliau. Maloniai
kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.
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

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
www.bernardinuparapija.lt

