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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. Andrius Nenėnas 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

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

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 3390ffff

PRANCIŠKONIŠKO PRAKARTĖLIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI 
Jau septintą kartą organizuojamas pranciškoniškas prakar-
tėlių konkursas “Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi” 
sulaukė 61 dalyvių prakartėlių iš visos Lietuvos.
Dėkojame dalyviams už gražias prakartėles ir džiaugiamės 
galėdami pasveikinti septintojo konkurso nugalėtojus:
Ekologiškiausios prakartėlės – PATRICIJA JURKUTĖ, 
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos 3a klasės mokinė, 
Vilniaus Šv. Juozapo mokyklos 6 klasės mokiniai (mokyto-
jas VYKINTAS ŠLAPIKAS)
Internautų mylimiausioji prakartėlė – Rietavo socialinių 
paslaugų centro prakartėlė

Originaliausios medžiagos prakartėlė – LUKNĖ BAČIULYTĖ (Kretinga)
Autentiškiausia prakartėlė – RŪTA STANKEVIČIŪTĖ (Kazlų Rūda)
Gražiausios kompozicijos prakartėlės – MELITA ČIUPKEVIČIŪTĖ (Kazlų Rūda), EDVINAS 
VENCKUS ir RAMUNĖ GRIKŠTAITĖ (Palanga)
Žaismingiausia prakartėlė – JONAS JANUŠKA, 6b klasė (Kretinga)

„Jūriškiausia“ prakartėlė – ERIDANA PINIKAITĖ su šeima (Palanga)
Prakartėlė nugalėtoja – EVA PETRAITĖ, 2 klasė  ir ELZĖ PETRAITĖ, 4 klasė (Palanga)
Prakartėlė nugalėtoja papuoš 2023 metų parapijos kalėdinį atviruką!
Apdovanojimų ceremonija vyks sausio 8 d., 10.30 val. šv. Mišių metu, o po jų maloniai kviečia-
me visus į bažnyčios kiemelį ragauti sekmadieninės sriubos! Būkite palaiminti ir pilni kūdikėlio 
Jėzaus džiaugsmo!

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI  
Sausio 8 d. 13 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos Lietuvos Jaunimo Dienų choras. 
Po šv.Mišių kviečiame paklausyti svečių koncerto „Užgimęs Jėzus atneša vilties“.

Atsivėrė dangus, 
ir nuskambėjo 
Tėvo balsas: 
„Šitas mano 

mylimasis Sūnus. 
Klausykite jo!“    

Plg. Mk 9, 7

EVANGELIJA (Mt 3, 13–17)   
Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jor-

dano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: 
„Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu 
ateini pas mane!“

Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! 
Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga 

teisumui.“ Tada Jonas sutiko.
Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. 

Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo 
Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusi-
leidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: 
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš 
gėriuosi.“

KRISTAUS KRIKŠTAS
SEKMADIENIS PO APSIREIŠKIMO 2023 sausio 8 d.Nr. 870 (2)

                          SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame 
kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs 
bernardinų bėgikų grupė.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

Prakartėlė nugalėtoja
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SEKMADIENIO PO APSIREIŠKIMO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi
Ps 29: P. Telaimina Viešpats savo tautą ramybe.

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia
Mt 3, 13–17: † Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiančią ant jo

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Kristaus Krikšto šventė –  
tarsi paskutinis džiaugs-
mingo Kalėdų laikotarpio 
akordas. Jėzus pradeda savo 
viešą ją veiklą, ateidamas 
prie Jordano upės. Ateida-
mas ten, kur, rodos, rinkosi 

visa tauta. Ateidamas ten, kur Jo pirmtakas 
Jonas Krikštytojas krikštijo atgailos krikštu, 
ragindamas atsiversti. Iš tiesų skaitant evange-
lijose aprašytą Kristaus Krikšto sceną, nuostabu 
patirti, kad Dievas nėra toli nuo žmogaus, jog 
Dievas nebijo pastovėti eilėje iki kol prieis prie 
Jordano. Prieis taip, kaip visi. Gal net dar ir 
prakalbindamas kokį kartu laukiantį žmogų. Jis 
nesinaudoja privilegijomis. Netgi neskuba. Galų 
gale – Jis toks pat kaip visi. Ir čia, ko gero, 
viena ryškiausių Evangelijos pasakojimo detalių: 
Jėzus toks pat, kaip ir visi žmonės ne tik chromo-
somų kiekiu, bet ir pačia prigimtimi.
Jonas Krikštytojas, pamatęs ateinantį savo gimi-
naitį, rodos, visai natūraliai išpažįsta, kad jam 
reiktų pas Jėzų krikštytis, o ne Jėzui pas jį. Tai 
nuostabus nuolankumo, Didesniojo atpažinimo 
pavyzdys. Netgi, galime sakyti, vienas pirmų jų 
tikėjimo išpažinimų.
Jonas Krikštytojas sutinka atlikti visa, kas rei-
kalinga teisumui. Juk teisumas auga, bręsta tarp 
žmonių. Ir skirtas žmonėms.
Atrodo, tuoj pat po Krikšto momento, sakytume, 
Jonui užpylus vandens, Jėzus regi atsivėrusį 

dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiantį 
ant Jo. Šioje evangelijos ištraukoje lyg tai tik Jė-
zus regi atsivėrusį dangų, lyg tik Jis vienas žino, 
jog Jo misija prasideda. Iki pat gelmių prisiėmus 
žmogišką ją prigimtį Tėvas išpažįsta Jėzų esant 
mylimuoju Sūnumi. Tas išpažinimas dar bus 
pakartotas Jėzaus misijai pasiekus kulminacinį 
tašką.
Mums šiandien svarbu jausti, kad Jėzaus mi-
sijos pradžioje – o ir visoje misijoje – dalyvauja 
visa Švenčiausioji Trejybė. Taigi, pats Dievas 
yra kartu su mumis, žmonėmis. Jis apsivilkęs 
žmogiškosios prigimties rūbu. Ir šiandien Jis 
galbūt kažką užkalbina. Gal su kažkuo stovi 
eilėje. Tik tam, kad dalintųsi žmogiškosios 
prigimties džiaugsmais ir rūpesčiais.
Kartu ši šventė yra kvietimas ir kiekvienam 
krikščioniui permąstyti savo tapatybę. Kristus 
susivienija su žmogumi. Taip ir žmogus Krikšto 
sakramento metu susivienija su Dievu. Kristus 
ateina prie Jordano upės vandens iš minios. Ir 
kiekvienas krikščionis bręsti ir augti turi tarp 
žmonių.
Augti kaip Dievo vaikai ryžkimės jau šiandieną 
klausydamiesi Kristaus ir žengdami koja kojon 
su Juo.
Koks didis pašaukimas būti žmogumi, būti 
panašiam į Kristų.

 
kun. Nerijus Pipiras

Bernardinai.lt

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

REGISTRUOKITĖS  
į ALFA kursą Bernardinuose!

2023 metų sausio 16 d. mūsų parapijoje prasidės ALFA kursas, kuris skirtas pamatiniams krikš-
čioniškojo tikėjimo klausimams aptarti. Jei žmogui tikėjimas nekelia klausimų, jei jam viskas „su 
tikėjimu“ yra aišku, tai ar toks žmogus tikrai pasitiki Dievu, t.y. ar jis tiki į Dievą? Ar tokia aiški 
laikysena tikėjimo klausimų akistatoje nėra vien tam tikrų įsitikinimų propagavimas? „Tikėjimą 
ne įrodinėti, o rodyti reikia“, sakė išmintingasis Maurice‘as Zundel‘is. 
Tad kviečiame į kalbėjimąsi apie svarbiausius krikščioniškojo tikėjimo klausimus. Kviečiame ne 
tik tuos, kurie tik ką pradėjo domėtis krikščionybe, ne tik tuos, kurie turi daug jai priekaištų ir 
deklaruoja savo „netikėjimą“, bet ir „pažengusius“ krikščionis, esančius tikėjimo kelionėje jau ku-
ris laikas ir kurie klausydamiesi smalsaujančių klausimų apie tikėjimą patys augtų jame ir savais 
klausimais augintų kitus. 
Numatome 11 susitikimų, kuriuose aptarsime šiuos klausimus: 

 
Dalindamiesi grupelėse savo patirtimis, supratimais, ieškosime gilesnio supratimo apie tikėjimą, 
susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai 
bei pasauliečiai. Link kurso vidurio vyks savaitgalio rekolekcijos, 2023 vasario 10-12 d.d., apie 
Šventąją Dvasią, kurias ves br. Pijus Eglinas OP. Rekolekcijos yra numatytos Trinapolio rekolek-
cijų namuose su turtinga programa.  
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18:30 val. Pirmasis susitikimas, kaip jau minėjome 
vyks 2023 m. sausio 16 d., pradžia 18:30 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Registracija JAU ATIDATYTA nuoroda: bit.ly/alfakursas2023. 
Daugiau informacijos ieškokite Bernardinų parapijos puslapyje: www.bernardinuparapija.lt ir Fa-
cebook‘o paskyroje: Vilniaus bernardinai  
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel.: 8 698 76798 arba rašykite 
jai e-paštu: ausratyla@yahoo.com iki 2023 sausio 16 d. Po minėtos datos visais jus dominančiais 
klausimais, susijusiais su Alfa kursu ir Alfa rekolekcijomis kreipkitės adresu: aurimas.m.juozaitis@
gmail.com 

Auka už kursą (be rekolekcijų)  yra 15€, pervesti: 
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA, 
a.s.  LT30 7300 0101 3343 9118, 
bankas: SWEDBANK AB, pavedimo paskirtis: „Auka.Alfa”. ALFA kurso organizatoriai

1.   Nejaugi tai viskas?
2.   Kas yra Jėzus?
3.   Kodėl Jėzus mire?
4.   Kaip įmanoma tikėti?
5.   Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?
6.   Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

7.   Kaip Dievas mus veda?
8.   Kaip galiu pasipriešinti blogiui?
9.   Kodėl ir kaip turėtume pasakoti kitiems?
10. Ar Dievas gydo šiandien?
11. O kaip Bažnyčia?


