Bernardinai
REGISTRUOKITĖS Į GAMA KURSĄ
BERNARDINUOSE!

BERNARDINAI

Nuo 2022 metų sausio 24 d. mūsų parapijoje yra organizuojami GAMA kursas.
Kurso metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į vienų iš svarbiausių krikščioniškojo tikėjimo dogmų esmę, suprasite jų reikalingumą krikščionio gyvenime, numatoma tokia programa (temų eiliškumas
gali kisti, derinsimės prie pranešėjų galimybių):
1. Kodėl reikalingos Bažnyčios dogmos?
Ką jos mums turi pasakyti?
2. Kaip Jėzuje telpa tikras Dievas ir
tikras žmogus?
3. Kodėl yra angelai ir ką jie veikia mūsų
gyvenimuose?
4. Kodėl Marija vadinama Dievo motina?
5. Kaip aiškinamas Vienas Dievas ir
Trys Asmenys? Kas yra Trejybė?

6. Ką reikšia Marijos nekaltas prasidėjimas
ir kuo jis yra svarbus?
7. Ką mums sako Marijos Dangun ėmimas?
8. Ką reiškia popiežiaus neklaidingumas ir
kada bei kaip jis neklysta ?
9. Kodėl yra skaistykla?
10. Ką mums sako galutiniai dalykai: sielos
nemirtingumas, kūnų prisikėlimas ir
Paskutinis teismas?

Dalindamiesi grupelėse savo patirtimis, supratimais, tvirtinsite 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.d., kuriose konferencijas ves vienas žymiausių Katalikų Bažnyčios dogmų
specialistų Lietuvoje kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis. Šiuo metu jos yra numatomos
Trinapolio rekolekcijų namuose su turtinga programa.
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18:30 val. Pirmasis susitikimas, kaip jau minėjome
vyks 2022 m. sausio 24 d., pradžia 18:30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Šiuo metu planuojame kursą ir rekolekcijas organizuoti kontaktiniu būdu, bet viską tikslinsime
eigoje, derinsimės prie situacijos, kurią diktuos laikmetis.
Registracija JAU ATIDATYTA Vilniaus Bernardinų parapijos internetiniame puslapyje:
https://www.bernardinuparapija.lt/pradinis/skelbimai/560-gama-kursas-2022
ir parapijos facebook paskyroje: https://www.facebook.com/VilniausBernardinai/
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel. +370 698 76798 arba
rašykite jai e-paštu: ausratyla@yahoo.com
Auka už kursą (be rekolekcijų) – 15€, pervesti: VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
PARAPIJA, a.s. LT30 7300 0101 3343 9118, bankas: SWEDBANK AB, pavedimo paskirtis:
„Už Gama kursą”.
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
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KRISTAUS KRIKŠTAS

2022 sausio 9 d.

Atsivėrė dangus, ir nuskambėjo
Tėvo balsas: „Šitas mano
mylimasis Sūnus.
Klausykite jo!“ Plg. Mk 9, 7
EVANGELIJA (Lk 3, 15–16. 21–22)
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui
pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas,
Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus
vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai
krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“.
Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus
pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir
Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido
ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš
gėriuosi“.
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
SEKMADIENIO PO SAUSIO 6 D. 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
Lk 3, 15–16. 21–22: † Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus

Šiandien Viešpaties Krikšto iškilme
užbaigiamas Kalėdų laikas. Evangelijos
tekste šv. Lukas visų pirmiausia pastebi, kad
žmonių lūkesčiai stiprėjo (plg.Lk3,15). Taip
jis pabrėžia Izraelio laukimą, nurodo tų
žmonių, kurie paliko savo namus ir kasdienius darbus, naujo pasaulio troškimą. Jonas
juos krikštija atgailos krikštu,
raginančiu atsiversti, pakeisti
g yvenimą, nes artinasi Tas,
kuris krikštys Šventą ja
Dvasia ir ugnimi (plg.
Lk3,16). Išties negalima
laukti naujo pasaulio
liekant panirus į egoizmą
ir nuodėmingus įpročius.
Jėzus taip pat palieka namus
ir įprastus užsiėmimus, kad pasiektų Jordano upę. Jis įžengia į žmonių
minią, kuri klausosi Krikštytojo, ir laukia
savo eilės pasikrikštyti. Jonas, vos tik Jėzų
pamatė artinantis, pajuto, kad šis Žmogus
yra ypatingas, slė piningasis Kitas, kurio
jis laukė ir į kurį buvo nukreiptas visas jo
g yvenimas. Jonas suvokia, kad stovi priešais
Tą, kuris yra didingesnis už jį, kuriam jis
nėra vertas atrišti net kurpių dirželio.

Prie Jordano upės Jėzus parodo nepaprastą
nuolankumą, kuris primena Kūdikio, paguldyto ėdžiose, vargingumą ir paprastumą,
ir iš anksto nurodo tą vidinę laikyseną savo
žemiškojo g yvenimo dienų pabaigoje, kai pasilenks plauti mokinių kojų ir patirs siaubingą Kryžiaus pažeminimą. Dievo Sūnus
– Tasai, kuris nėra padaręs
nuodėmės, atsistoja tarp
nusidėjėlių, – parodo Dievo
artumą žmogaus atsivertimo kelyje. Numatant
Kryžiaus slėpinį, Jėzus
ant savo pečių paima
visos žmonijos kaltės
naštą, pradeda savo misiją
atsistodamas į nusidėjėlių
vietą. Kai susitelkęs maldoje po
krikšto Jėzus išlipa iš vandens, atsiveria dangus. Tai daugelio pranašų laukta
akimirka. „O, kad perplėštum dangus ir
nužengtum!“ Iz63,19) – maldavo Izaijas VIIa. pr. Kr. Šią akimirką ši malda
yra išklausyta. Išties, „atsivėrė dangus, ir
Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido
ant jo tarsi balandis“ (Lk3,21–22); pasigirdo niekad anksčiau negirdėti žodžiai: „Tu

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

mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“
(Lk3,22). Jėzus, išlipdamas iš Jordano
upės, kaip pastebi šv. Grigalius Nazianzietis
(† 389), „regi skylantį ir atsiveriantį dangų,
tą dangų, kurį Adomas buvo užvėręs sau ir
visiems savo palikuonims“. Tėvas, Sūnus
ir Šventoji Dvasia nužengia tarp žmonių ir

mums apreiškia savo gelbinčią meilę. Angelai
neša Išganytojo gimimo žinią piemenims,
žvaigždė – išminčiams iš Rytų, o dabar
paties Tėvo balsas nurodo žmonėms savo
Sūnaus buvimą pasaulyje ir kviečia žvelgti į
Prisikėlimą, Kristaus pergalę prieš nuodėmę
ir mirtį.

Popiežiaus maldos
intencija sausio mėnesiui

tikėjimą? Tai ne tik nepriimtina, bet ir nežmoniška. Tai beprotybė.
Religinė laisvė neapsiriboja vien kulto laisve, vien leidimu minėti šventadienius, bet ji
verčia mus pripažinti kitą žmogų su jo skirtingumu ir atpažinti jame tikrą brolį. Kaip
žmonės turime labai daug bendra ir galime
gyventi kartu, priimdami skirtumus, džiaugdamiesi, jog esame broliai ir seserys. Tegul
skirtumai – maži ir esminiai skirtumai, tokie,
kaip religinis skirtingumas, neužgožia mus
visus vienijančios brolybės. Visada rinkimės
brolybės kelią, nes, jei nebūsime broliai, pralaimėsime.

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas jų orumas, kurį
suteikia buvimas broliais ir seserimis.
Kaip gali būti, kad tiek daug religinių mažumų šiandien patiria diskriminaciją ar persekiojimą? Kodėl leidžiame, kad šiais laikais
civilizuotose visuomenėse žmonės būtų persekiojami vien dėl to, kad viešai išpažįsta savo

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."
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

