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Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos
už krikščionių vienybę savaitė. Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mes matėme užtekant
jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2,
2). Medžiagą šiai savaitei paruošė Artimųjų Rytų krikščionys.
Pasaulis ilgisi šviesos, kuri vestų mus pas Išganytoją ir padėtų
įveikti įvairias tamsybes, kurios
supa šiandienį pasaulį.
Krikščionių vienybės savaitė
yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius:
„Tegul visi bus viena! Kaip
tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus
viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu
esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu
primenamas ir krikščionių susiskaldymas,
atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo
pažinimo.

Sausio 18–25 d. visos Bažnyčios kviečiamos dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę
savaitėje, tiksliau, aštuondienyje: melstis už
tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienas kitą, tęsti draugystę ir
šiai savaitei pasibaigus. Kartais
draugystei užsimegzti pakanka
geranoriškumo, o kartais tenka
narplioti per šimtmečius atsiradusias nuoskaudas, gydyti vienas
kitam padarytas žaizdas, atsiprašyti už klaidas (plg. Tarptautinė
teologijos komisija, Atminimas
ir susitaikymas: Bažnyčia ir praeities kaltės).
Visų denominacijų krikščionis maloniai
kviečiami dalyvauti ekumeninės maldos
vakare, sausio 25-ąją dieną (antradienį),
18 val., Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir
Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje
(šv. Jono g. 12).
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Sausio 31 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu
OFM. Žiūrėsime režisierių brolių Jean-Pierre Dardenne ir Luc Dardenne
filmą „Vaikas“/„L'Enfant“ (2005, Belgija, Prancūzija) pelniusį prestižinio
tarptautinio Kanų kino festivalio apdovanojimą „Auksinė palmės šakelė“.
Jeanas Pierre'as ir Lucas Dardenne'ai tvirtina, kad šį liūdną ir tikrovišką filmą juos įkvėpė tiesiog netyčia gatvėje pamatytas vaizdelis, kai jauna mama
judrioje gatvėje visiškai neatsakingai stūmė vėžimėlį su mažu kūdikiu. Tuomet broliai vienas kitam spontaniškai uždavė tą patį klausimą – o kur gi
dabar yra vaikelio tėvas?
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius
(įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Filmas bus rodomas prancūzų k. su lietuviškais subtitrais.
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis.
Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.
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
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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

Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams,
skelbti belaisviams išvadavimo. Lk 4, 18–19
EVANGELIJA (Lk 1, 1–4; 4, 14–21)
Daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštu
pasakojimą apie mūsuose buvusius įvykius,
kaip mums perdavė nuo pradžioų savo akimis
mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat
ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs,
nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum
tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.
(Po keliasdešimt dienų pasninko) Dvasios
galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų
sinagogose, visų gerbiamas.
Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs.

Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir
atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo
knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur
parašyta:
„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė
mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“.
Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys
buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti:
„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto
žodžiai“.

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
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Neh 8, 2–4a. 5–6. 8–10: Ezdras skaitė iš Įstatymo knygos, ir žmonės suprato
Ps 19: P. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
1 Kor 12, 12–30: Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai
Lk 1, 1–4; 4, 14–21: † Šiandien išsipildė šie Rašto žodžiai

Belaisvis žino žodžio „išvadavimas
saldumą…
Turbūt nieks labiau už aklą jį negeba vertinti
regėjimo, matymo dovanos…
Ir tik teisiamasis, laukiantis pelnytos
bausmės paskelbimo, gali išjausti visą žodžio
„malonė“ gelmę…
Šiandien Evangelijoje
Jėzus skelbia Gerą ją Naujieną – Jis, Tėvo siųstas
mylimas Sūnus, ateina ne
smerkti, bet gelbėti – Jis
nešinas ramybe, išlaisvinimu, regėjimu, paguoda,
malonės nuosprendžiu stovi prie baimėmis ir
nepasitikėjimu šarvuotų durų ir beldžia…
(plg. Apr 3, 20).
Jėzuje išsipildo visos pranašystės. Ir tai kantriai, nuolat vyksta šiandien (plg. 21 eil.).
Neretai mes esame vakar dienos belaisviai:
galim jos gėdytis ar ilgėtis, ją slėpti ar reklamuoti. Gyventi praeitimi, praeityje…
Dar dažniau bijome, kad rytdiena nuteis

mus už nevykusius darbus, išdavikiškus žodžius, parodydama jų pasekmes. Ir tiek viena
(g yvenimas praeities ilgesiu ar gėda), tiek kita
(g yvenimas rytdiena, jos baimėmis), pagrobia
iš mūsų šią akimirką (neleidžia jos matyti,
išg yventi), pagrobia šiandieną.
Dievo esame kviečiami g yventi šiandien, nes
kiekvienai dienai gana savų
rūpesčių (plg. Mt 6,34).
Įsileisti šiandien Jėzų į
patiriamą laisvės stygių,
į nežinios aklumą, į klaidų
ir nuodėmių pasekmių
baimes… Šiandien atpažinus ir pripažinus
savo nelaisvumą, aklumą, silpnumą,- priimti
Jėzų, kad šiandien išsipildytų Rašto
žodžiai – „Viešpaties Dvasia ant manęs…“
(18 eil.)
Atverti šiandienos duris Dievui…
kun. Kęstutis Dvareckas
Iš bernardinai.lt archyvų

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."
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

REGISTRUOKITĖS Į GAMA KURSĄ BERNARDINUOSE!

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:
„Auka. Gama”.
ŠASC „BENDRAKELEIVIAI“ KVIEČIA

„Bendrakeleiviuose“ organizuojami septyni Sinodo susitikimai, kuriuose melsimės, klausysimės ir
kalbėsime Sinodo temomis bei ieškosime įžvalgų, kviečiančių atsinaujinti. Esame kviečiami visi
pakrikštytieji ir visi besidomintys. Kiekvieno nuomonė svarbi, ieškokime kelių, kaip kiekvienas
galėtų surasti savo vietą Bažnyčioje.
Pirmasis susitikimas: Tema „Kelionės bendrakeleiviai“ sausio 30 d. 12.30, trukmė: 1,5–2 val.
Vilnius, šeimos ir asmens saviugdos centre "Bendrakeleiviai" (Didžioji g. 34, Vilnius), dalyvių
skaičius: 5–8.
Registracija: info@bendrakeleiviai.lt (būtina). Laukiame Jūsų!
www.bernardinuparapija.lt

