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Maldos už krikščionių 
vienybę aštuondienis

Dievo Žodžio  
sekmadienis

Jėzus skelbė Karalystės Evangeliją ir  
gydė žmonėse visokias negales.    

Mt 4, 23 
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Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitrau-
kė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo 
Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulo-
no ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo 
žodžiai:

Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės 
juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilėja! 
Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią švie-
są, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje 
užtekėjo šviesybė.

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, 
nes čia pat Dangaus Karalystė!“

[Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus 
pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, 
ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; 
mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! 
Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Tuodu tuojau 
paliko tinklus ir nuėjo su juo.

Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius 
– Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jie-
du su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tin-
klus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę 
valtį ir tėvą, nuėjo su juo.

Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas 
sinagogose, skelbdamas Karalystės Evangeliją ir 
gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales.]

EVANGELIJA (Jn 1, 29–34)   

                          SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame 
kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs 
br. Evaldas ir LGBT+ vaikus auginančių tėvų bei juos palaikančių tarpusa-
vio pagalbos grupė.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

KVIEČIAME JAUNIMĄ KELIAUTI Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS LISABONOJE  
Bernardinų parapija kviečia jaunimą keliauti į Pasaulio jaunimo dienas Lisa-
bonoje (Portugalija) rugpjūčio 1–6 d. ir susitikti su popiežiumi Pranciškumi 
kartu su milijonu jaunimo iš viso pasaulio.
Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje tema: „Marija susiruošusi skubiai iške-
liavo“ (Lk 1, 39). Marija iš Nazareto yra ypatingas krikščioniškosios kelionės 
pavyzdys. Ji mus moko ištarti Dievui „taip“. Ji buvo paskutiniųjų Pasaulio 
jaunimo dienų pagrindinė herojė ir dar kartą ja taps Lisabonoje.
Kreipdamasis į jaunimą ir ragindamas būti drąsiais misionieriais, popiežius 

apaštališkajame paraginime „Christus Vivit“ rašo: „Kur Jėzus mus siunčia? Nėra jokių sienų, jokių 
ribų: Jis siunčia mus visur. Evangelija skirta visiems, ne tik kai kuriems“ (Christus Vivit 177).
Neatidėliok popiežiaus Pranciškaus kvietimo į Pasaulio jaunimo dienas. Susitik su juo ir jaunimu 
iš viso pasaulio Lisabonoje!
Dėl kelionės kreiptis į br. Edviną Jurgutį OFM, tel. +370 606 09863,  
el. p.: edvinasjurgutis@gmail.com

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM  
Sausio 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime vokiečių dramos filmą „Crescendo“ (2019), kurį reži-
savo Droras Zahavi. Jo premjera įvyko tarptautiniame Miunche-
no kino festivalyje 2019 m. liepos 3 d., kur sulaukė 10 minučių 
ovacijų. 
Pagrindinis filmo veikėjas – dirigentas Eduardas Šporkas, ku-
riam metamas iššūkis suburti bendrą Izraelio ir Palestinos jaunimo orkestrą. Jaunuoliai yra pasi-
daliję į dvi skirtingas grupeles, o jų priešprieša jaučiama ne tik profesinėje aplinkoje, bet ir už jos 
ribų. Eduardas, atsidūręs konflikto epicentre, stengiasi šią neapykantą pažaboti.
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pa-
sidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.
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Dievo žodžio sekmadienis
Šis sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis. 
Skelbdamas šią šventę popiežius Pranciškus 
siekia atkreipti didesnį dėmesį į Šventojo Raš-
to svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaito-
mas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąs-

tomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių 
šerdis.

„Nuolatinis Šventojo Rašto skaitymas ir daly-
vavimas Eucharistijoje leidžia atpažinti mus 
siejantį tarpusavio priklausomybės ryšį. Kaip 
krikščionys esame viena tauta, žengianti per 
istoriją, esame stiprūs mums kalbančio ir 

Krikščionių vieny-
bės savaitė yra tra-
dicinė kasmetinė 
iniciatyva, kuria 
primenama Kris-

taus 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 susiskaldy-
mas, atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo 
pažinimo.

Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mo-
kykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“  
(Iz 1, 17), jai temą ir medžiagą parengė Mine-
sotos Bažnyčių tarybos suburta JAV krikščio-
nių grupė. 
Sausio 18–25 d. visos Bažnyčios kviečiamos 
dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę sa-
vaitėje, tiksliau, aštuondienyje: melstis už tar-
pusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti 
vienas kitą, tęsti draugystę ir šiai savaitei pasi-
baigus. Kartais draugystei užsimegzti pakan-
ka geranoriškumo, o kartais tenka narplioti 
per šimtmečius atsiradusias nuoskaudas, gy-
dyti vienas kitam padarytas žaizdas, atsipra-
šyti už klaidas.
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Iz 8, 23b – 9, 3: Tautų Galilėjoje žmonės išvys skaisčią šviesą
Ps 27: P. Viešpats – mano šviesa ir pagalba.

1 Kor 1, 10–13. 17: Visi vienaip sutarkite, ir tenebūna jūsų tarpe susiskaldymų
Mt 4, 12–23: † Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Jėzaus pirmieji žodžiai 
misijos pradžioje yra atsi-
verskite, nes dangaus 
karalystė čia pat! Kodėl 
Jėzus nepradeda kalbėti apie 
tai, kad visi žmonės yra 

Dievo mylimi, kad Dievas yra meilė, gailestin-
gumas ir t.t.? Kodėl būtent tas atsiverskite?
Norint kažką suprasti, pamatyti, įvertinti, 
pažinti, pakeisti, yra reikalingas tam tikras 
išėjimas iš savo pozicijos, nuostatų, principų ir 
sugebėjimas pažiūrėti iš kitos pusės. Tai ir yra 
atsivertimas. Tamsybėje tūnanti tauta gali ir 
nematyti šviesos, jei jie į ją neatsigręžia.
Nuodėmė mus padaro aklus tiesai, teisingu-
mui, gailestingumui. Tai tamsa, kuri ne tik 
apgaubia mūsų dvasios akis ir ausis, kad mes 
negirdime ir nesuprantame, ko Dievas iš mūsų 
nori, bet lygiai taip pat užkietina širdis.  Ir 
todėl nustojame tikėti, kad Dievas mus myli, o 
per tai nustojame mylėti vienas kitą. Nustodami 
mylėti nustojame ir būti santykyje vienas su 

kitu ir taip pat su Dievu. Atsiranda santykiuose 
įtrūkis, kuris vis labiau mus atskiria vieną nuo 
kito ir nuo Dievo. Ir čia reikalingas atsiverti-
mas, kuris duoda galimybę vėl iš naujo sugrįžti 
į bendrystę.
Todėl norint sekti Jėzumi, norint pažinti Dievo 
meilę bei jo gailestingumą, ir būtinas atsiver-
timas. Tai yra Dievas mus kviečia pirmiausia 
patirti Jo meilę ir gailestingumą. Jis nori išlieti 
savo šviesą į mūsų širdis, kad galėtume pažinti 
ir pamilti jį ir šalia esantį žmogų.
Pašaukimas kyla irgi iš atsivertimo. Žvejai 
palieka savo tinklus, valtis, tėvą ir eina paskui 
Viešpatį. Šitas visko palikimas arba nuo visko 
nusigręžimas ir atsigręžimas į Viešpatį ir 
yra atsivertimas. Nustoti taip elgtis, mąstyti 
kaip iki šiol ir eiti paskui Tą, kuris kviečia ir 
mokytis mąstyti, elgtis, mylėti naujai – taip 
kaip Jis.

 
kun. Deimantas Braziulis 
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KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

Sausio 18–25 dienomis švenčiama  
Maldos už krikščionių vienybę savaitė

mus maitinančio Dievo buvimu tarp 
mūsų. Biblijai skirti dieną derėtų ne 
tik  „kartą per metus“, bet ir diena 
iš dienos visus metus; mums būti-
na artimai pažinti Šventąjį Raštą 
ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet 
nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona 

tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl bū-
tina nuolat puoselėti Šventojo Raš-
to pažinimą, antraip mūsų širdys 
liks šaltos, o akys užmerktos, kaip 
būna, kai mus ištinka įvairių for-
mų aklumas.“ (Popiežius Pranciš-

kus)

Švenčiant 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio 
Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, 
kviečiame į maldą už Vilnių ir vilniečius mies-
to širdyje – Vilniaus Katedroje.
Simboliška, kad laiškas, kuriame paminėtas 
Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus 
atsivertimo dieną – sausio 25 d. Laiške sakoma: 

„Duota, nuodugniai apsvarsčius, mūsų mieste 

Vilniuje 1323 Viešpaties metais, Švento apašta-
lo Pauliaus atsivertimo dieną.“
Kviečiame susitikti šv. Mišiose Vilniaus Kate-
droje sausio 25 d. 17.30 
val. melstis už Vilnių ir 
jo gyventojus, kad kur-
tume taiką, brolystę ir 
gailestingumą.

Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI  
Sutuoktinių susitikimų pagrindinė veiklos forma – pamatinės savaitgalio rekolekcijos, kurias veda 
trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems 
apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti savo pašauki-
mą kaip Dievo planą. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius 
ir santuokos stažas neribojamas. Artimiausias savaitgalis:  2023 m. vasario 10–12 d. 
Pavilnio rekolekcijų namuose (Vilniuje). Daugiau informacijos ir registracija į reko-
lekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt


