Bernardinai
GAMA KURSAS BERNARDINUOSE

Nuo 2022 metų sausio 24 d. mūsų parapijoje yra organizuojamas GAMA kursas.
Kurso metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į
vienų iš svarbiausių krikščioniškojo tikėjimo dogmų esmę, suprasite jų reikalingųmą
krikščionio gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Apie kurso vidurį vyks savaitgalio rekolekcijos, vasario 25-27 d.
Šiuo metu jos yra numatomos Trinapolio rekolekcijų namuose.
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18.30 val. Pirmasis susitikimas, kaip jau minėjome
vyks 2022 m. sausio 24 d., nuo 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Detalesnė informacija bus šiek
tiek vėliau, sekite skelbimus.
Šiuo metu planuojame kursą ir rekolekcijas organizuoti kontaktiniu būdu, bet viską tikslinsime
eigoje, derinsimės prie situacijos, kurią diktuos laikmetis.
Registracija bus atidaryta nuo sausio 2 d. internetinėje platformoje. Sekite informaciją tiek laikraštėlyje, tiek ir mūsų parapijos internetiniame puslapyje bei facebook‘o paskyroje.
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II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

Sveiki sulaukę Naujųjų metų!

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Garbė tau, Kristau,
paskelbtam pagonims,
garbė tau, Kristau,
įtikėtam pasaulyje!

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!
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. 11 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -4734 Eur
11 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6780 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 9002 Eur
Iš viso įplaukų: 15782 Eur
11 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 10189 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 4544 Eur
Iš viso išlaidų: 14733 Eur
11 mėn. balansas "+" ; "-": 1049 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -3685 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 zakristijoje:
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

2022 sausio 2 d.

Plg. 1 Tim 3, 16

EVANGELIJA (Lk 1, 39–45)
Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas
Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra
atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos
neužgožė.
[Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio
vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats
nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.]
Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną
žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje,
ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti

Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie
ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro
norų, bet iš Dievo užgimę.
Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio
Sūnaus, pilno malonės
[Jonas apie jį liudija ir skelbia: „Čia tasai, apie
kurį aš kalbėjau: Tas, kuris paskui mane ateis,
anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane
pirmesnis“.
Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę
malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas
per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų
Kristų.
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.]

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
I I SEKMADIENIO PO KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 24, 1–2. 8–12: Dievo išmintis apsigyveno išrinktojoje tautoje
Ps 147: P. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Ef 1, 3–6. 15–18: Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų tapti jam įsūniais
Jn 1, 1–18: † Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Kartą Albertas Einšteinas pripažino: „Dar
būdamas vaikas, aš
buvau lavinamas pažinti tiek Bibliją, tiek ir
Talmudą. Esu judėjas,
bet mane labai patraukė šviesus Nazariečio
asmuo…“ Neįmanoma skaityti Evangelijos
ir nejausti faktiško Jėzaus asmens buvimo.
Jo asmenybė tiesiog pulsuoja kiekviename
žodyje. Joks mitas negali būti taip pripildytas
g yvenimu…
Šie žodžiai labai padeda bent kažkiek

suprasti, ką reiškia, jog Jėzus yra Dievo Žodis. Žodis, kuris nuo pradžių, kuriuo viskas
sukurta, kuris teikia g yvybę, šviesą, galią
tapti Dievo vaikais, įgalima matyti Tėvą.
Tai – g yvasis Jėzus, Žodis Amžinojo Tėvo,
prie kurio gali prisiliesti, kurį pažinti – tai
g yventi. Galiausiai amžinasis g yvenimas yra
Jame. Rinkimės Jėzų, Logos, Dievo Žodį,
nes visi kiti variantai, atrodo, tik desperatiški žmonių bandymai pasiekti tą, kuris taip
paprastai ateina pats ir visada buvo taip arti
mūsų.

SAUSIS –
IŠSIRUOŠIMO METAS

sniegui mumyse sužydės nauja pradžia… Mumyse slypi troškimas tapti nauju žmogumi,
sugebėti naujai elgtis, nebūti tapatinamam su
senuoju vaidmeniu. Pradėti - reiškia imtis pačiam tvarkyti savo gyvenimą. Pradėti pirmiausia reiškia pasirengti darbui. Pradėję naujus
metus turėtume paruošti savo gyvenimo dirvą,
kad mumyse galėtų augti kažkas nauja.
Naujieji metai kaskart pažada, kad mumyse
įvyks permainų. Naujumas mus žavi. Naujume
slypi nuojauta, kad tai, kas ateis, bus geriau nei
tai, kas praėjo, kad mus pasitinka kažkas, kas
dar neliesta, nesuklastota, tobula ir sveika...
Gali būti, kad prabėgus kelioms naujų metų
savaitėms patirsime, kad tai, kas atrodė nauja,

Anselm Grün. Iš knygos „Tiesiog gyventi“
Sausio mėnesį kraštovaizdį dengiantis sniegas simbolizuoja tai, kas paseno ir ką norėtume
palaidoti. Kasmet tikimės, kad Dievas atnaujins vidinį mūsų gyvenimą, kad naujos patirtys pakeis ir mus pačius. Visgi suvokiame, kad
liekame tokie patys kaip ir anksčiau. Tačiau vis
dėlto puoselėjame viltį, kad po sniego antklode atsiilsės tai, kas paseno, kad galėtų sudygti
naujo gyvenimo daigai. Tikimės, kad ištirpus

kun. Mindaugas Malinauskas SJ
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yra jau mums nutikę dalykai. Mes vėl darome
tas pačias klaidas. Per Naujuosius metus buvome pasižadėję, kad viskas bus kitaip. O dabar
patiriame konfliktus, į kritiką ir problemas
reaguojame lygiai taip pat, kaip ir praėjusiais
metais. Į vidų įsėlina tas pats bailumas, tas pats
neryžtingumas, tas pats neaiškumas. Tada nusiviliame ir galvojame: „Nėra prasmės prisiplanuoti. Gyvenimas tekės sena vaga.“
Tokia išblaivinanti patirtis neturėtų mūsų
labai nuliūdinti. Naujieji metai nerodo kelių į
naują gyvenimą, kuris dovanojamas mums per
šv. Kalėdas. Net jei nauja pradžia ir nėra tikrai
sėkminga, niekada nėra vėlu pradėti iš naujo.
Dievas su mumis nuolatos pradeda iš naujo.
Jis pripildo mus savojo naujo gyvenimo. Mes
nesame prirakinti prie savo praeities. Galime
ryžtis naujovėms.
Kai sausio pirmąją vieni kitiems sakome
„Gerų Naujųjų metų“ ar „Palaimintų Naujųjų

metų“, linkime, kad metai atneštų tik tai, kas
gera. Norime, kad metai būtų geri ir palaiminti. Kad viskas, ko imsimės, būtų palaiminta ir
neštų palaimą. Metų pradžioje nežinome, kas
mūsų laukia. Tačiau savo norais išreiškiame
viltį, kad viskas, kas įvyks, galiausiai išeis į
gera ir neš palaimą. Čia glūdi ir didelis pasitikėjimas. Nes iš patirties žinome, kad neturime
jokių garantijų. Mes galime susirgti, gali ištikti krizės, mirtis iš mūsų gali išplėšti mylimus
žmones.
Palaimos linkėjimas per Naujuosius metus
reiškia, kad nėra nieko, kas negalėtų tapti palaima. Tai yra tikėjimas Dievą, kuris laiko virš
mūsų laiminančias ir saugančias rankas, savo
palaima išvaduoja mus nuo galvos sukimo,
ką gi tokio atneš kiti metai. Mes žinome, kad
niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės.
Niekas negali mūsų sugniuždyti, nes Dievas
laimina mus, silpnus ir trapius.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ir Bernardinų vaikų dienos centras
nuoširdžiai dėkoja Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos tikintiesiems
už geranoriškumą ir kasmetinį pasidalijimą KALĖDINIU STEBUKLU.
Nuoširdžiai AČIŪ už Jūsų kalėdines dovanas, kurios pradžiugina ir suteikia džiaugsmo.
Gaunant dovaną pilnėja delnai. Duodant ją kitam – pilnėja širdis.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ŠIRDŽIŲ GERUMĄ.
PIETŪS STOKOJANTIEMS – AČIŪ VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS
Šiemet nespėjus paskelbti apie pietus stokojantiems, sulaukėme visų jūsų pagalbos.
Ačiū visiems rašiusiems, skambinusiems, vežusiems sultis, nešusiems pyragus ir mišraines,
aukojusiems finansiškai, palaikiusiems malda! O ką jau bekalbėti apie savanorius,
ruošusius maistą, dengusius stalus, parūpinusius palapines.

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje"
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei
padėkas Dievui."
www.bernardinuparapija.lt

