Bernardinai
KAIP AŠ PRIIMU SAVE IR KAIP SUSITINKU KITĄ?
Pokalbiai su jaunimu
Ar aš priimu save kaip besąlygiškai vertingą ir unikalų – nepriklausomai nuo mano gabumų, savybių
ar įgūdžių? O gal trukdo mano susidarytas ar kitų primestas įvaizdis, noras atrodyti įdomesniu-geresniu? Kodėl?
Kaip būti tikru vyru ir tikra moterimi, neabejojant savo tapatybe, bet ir nebijant iššūkių jai? Kas man
yra kitas? Galimas bičiulis, tinkamas partneris, “priemonė” mano tikslams? Kuo kontraktas skiriasi
nuo draugystės? Kaip priimti save ir kitą tokius, kokiais mes esame? O galiausiai - ko esu vertas/verta,
kam tinkamas/tinkama? Ko siekiu gyvenime ir kodėl?
Tai daugelio mūsų išsakyti ir neišsakyti klausimai... Ar jie mums svarbūs, ar norėtume juos atvirai drauge svarstyti?
Jei taip, KVIEČIAME Į POKALBIŲ CIKLĄ JAUNIMUI, prašydami ir įsipareigoti (po pirmojo susitikimo) bendrai kelionei. Tie, kurie drauge keliausime pasieksime ir tos kelionės vertą
„finišą“ dviejų dienų rekolekcijas „Kaip atpažinti Dievo dovaną man ir ją priimti?“ Rekolekcijos
bus praktinės ir atneš atpažinimo bei atsiliepimo vienas kitam džiaugsmą, kad galėtume tomis
Dievo dovanomis gyventi. Ateikite!
Pokalbius ir rekolekcijas ves Bernardinų parapijietė Eglė Laumenskaitė (turinti gerą tokių susitikimų patirtį). Pirmasis susitikimas vasario 1 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centre. Susitikimai
vyks kas antrą pirmadienį. Rekolekcijos – gegužės mėn.
gintarijaka@gmail.com, modestap11@gmail.com, tel. 8 626 50000
VAIDOTO ŽUKO KERAMIKOS PARODA „60 VOTŲ“
Vasario 7 d. 12 val. Bernardinų bendruomenės centre bus atidaroma dailininko Vaidoto Žuko
keramikos paroda „60 votų“. Renginio globėjas kun. Julius Sasnauskas, atidaryme dalyvaus naujasis pranciškonų provincijolas br. Algirdas Malakauskis.
ŠV. VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. (sekmadienį) 17 val., Šv. Valentino dieną, į Eucharistinę meilės puotą kviečiame
sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.

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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
www.bernardinuparapija.lt
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Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams
skelbti belaisviams išvadavimo. Lk 4, 18–19
EVANGELIJA (Lk 4, 21–30)

VASARIO 16 D. KONCERTAS
Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po Šv. Mišių,
19 val. – tradicinis Bernardinų koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
Koncerte dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika.
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

BERNARDINAI

Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė
ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo
sūnus?“
O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' - padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“. Jis dar pridūrė:
„Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: daug
našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus

buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir
baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną
iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.
Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai
užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki
pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.
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Jer 1, 4–5, 17–19; Ps 18; 1 Kor (12, 31–13, 3). 4–13; Lk 4, 21–30
P. : Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
„Šiandien“ reiškia, kad ten, kur Jėzus būna, kalba ir veikia, visos pranašystės ir lūkesčiai išsipildo. „Šiandien“ tampa išganymo laiku, vieta ir galimybe. „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti
Rašto žodžiai“, nes jie klausėsi Žodžio, kuris yra ne paprasčiausia informacija apie kasdienius
dalykus, bet Jėzaus asmuo, pats Jėzus.

NAZARETO
SINAGOGOJE

sūnus?“ (Lk4,22). Tai žinomas psichologinis
fenomenas: nuvertiname tai, ką manome labai gerai žiną. Todėl Jėzus cituoja dvi patarles:
„gydytojau, pats pasigydyk“ ir „joks pranašas
nepriimamas savo tėviškėje“ (Lk4,23.24). Nazareto sinagogos aplinkoje antroji patarlė, be
abejo, yra taiklesnė. Tačiau pirmoji – „gydytojau, pats pasigydyk“ – turi pranašišką vertę:
paankstina labai panašią ištarą, kurią minia
po kryžiumi taiko Jėzui: „Kitus išgelbėdavo –
tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis
Mesijas!“ (Lk23,35). Jėzaus likimas atkartoja
ne tik Senojo Testamento pranašų istorijas, bet
nurodo ir jų išbaigimą. Jėzus pateikia du pavyzdžius, paimtus iš hebrajų Raštų ir liudijančius
pranašų nepriėmimą savo tėviškėje. Elijas ir
Eliziejus buvo siųsti padėti pagonims: nežinomai Sareptos našlei (plg.1Kar17, 9–16) ir sirui
Naamanui (plg.2Kar5, 1–14). Taip parodoma
ir pirmykštės Bažnyčios patirtis: dieviškojo išganymo planas yra universalus, skirtas ir pagonims.Jėzus apie tai kalba Nazareto sinagogoje,

tačiau pabaigoje sakoma: „Bet Jėzus praėjo
tarp jų ir pasišalino“ (Lk4,30); vadinasi, Jėzus
atėjo į savo gimtąjį miestą Nazaretą paskelbti
Gerosios Naujienos ir Viešpaties malonių metų
(plg.Lk4,18–19), bet po to iš ten yra priverstas
pasitraukti. Tai skelbimas to, kas įvyks vėliau,
kančios pranašystė, kai Jėzus bus nukryžiuotas
už Jeruzalės miesto vartų: „Jie pakilę išsivarė
jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio
pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn“ (Lk4,29). Nazareto gyventojai Jėzaus
žodžius sinagogoje palaikė piktžodžiavimu, už
kurį minios teismas bausdavo mirtimi. Tačiau
Jėzaus valanda dar neatėjo, jis praėjo pro įpykusius kaimynus, ir niekas neišdrįso jo sulaikyti.
Tai rodo jo dvasios galią, kuri pasireikš ir tada,
kai jis „bus nustumtas žemyn“ – nukryžiuotas
ir palaidotas, – bet trečią dieną prisikels.

nius dalykus, bet Jėzaus asmuo, dieviškosios
meilės atsivėrimas žmonėms.Be abejo, ten, kur
išganymas dovanojamas, gimsta ir išsiskleidžia
džiaugsmas ir nuostaba žmogaus širdyje. Tačiau
skaitydami toliau Luko tekstą, pastebime, kad
ši nuostaba turi kažką dviprasmiško. Nuostaba yra vienas iš esminių religinio gyvenimo
potyrių. Autentiškas tikėjimas neatskiriamas
nuo nuostabos: kai liaujamasi stebėtis, širdis
neatveriama tam, kas yra anapus daiktų, taigi
prarandamas transcendentinis matmuo, kuris
tikėjimui yra būtinas. Bet stebėtis, atrodo, neužtenka, nes čia, Nazareto sinagogoje, žmonių
nuostaba klaidinga, todėl Jėzus tokiai nuostabai priekaištauja atskleisdamas žmogaus širdies
mintį: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę:
‘Gydytojau, pats pasigydyk’padaryk ir čia, savo
tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“ (Lk4,23). Vadinasi, Nazareto gyventojų nuostaba – tai stebuklo laukimas, tampantis
reikalavimu Dievo išganymą pakeisti materialia nauda; užuot įsitvėrus į Dievą, įsitveriama
į Dievo dovanas. Žinoma, stebuklingi ženklai
duodami, tačiau kaip nežymūs perkeitimai,
kurie įgalina tikėjimą, bet yra tokie maži, kad
palieka erdvę laisvai žmogui pasirinkti.
Tai, ko iš mūsų prašoma, yra laisvas mūsų
širdies pritarimas. Išganymas neprimetamas,
bet dovanojamas, kad galėtume gyventi laisvi.
Jėzus pats aiškiai atskleidžia, ką slepia retoriškas tautiečių klausimas: „Argi jis ne Juozapo

GAMA KURSAI BERNARDINUOSE
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamus GAMA kursus. Kursų metu bus kalbama apie Katalikų Bažnyčios dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į šių dogmų esmę, suprasite
jų reikalingumą katalikiškame gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus,
susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos, kurias ves br. Arūnas
Peškaitis, OFM.
Kursų susitikimai vyks pirmadieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2016 m. vasario 29 d.,
18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Norinčius dalyvauti GAMA kursuose maloniai prašome registruotis Parapijos svetainėje arba
el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. 8 688 83 637.
Auka už GAMA kursą –10 € (surenkama pirmo susitikimo metu).
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Sinagogos bendruomenė, kuri klausėsi Jėzaus
žodžių, susirinko iš Nazareto miestelio, kuriame, archeologiniais duomenimis, tuo metu gyveno apie 1500 žmonių. Jėzus savo kalba skelbia
Senojo Testamento pranašystės įvykdymą, vilčių ir laukimo išsipildymą: „Šiandien išsipildė
ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk4,21).
Prieveiksmis „šiandien“ yra svarbus visoje Luko
evangelijoje. Prisiminkime, kad apie Jėzaus
gimimą buvo paskelbta šiais Viešpaties angelo
žodžiais: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį
džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien
Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra
Viešpats Mesijas“ (Lk2,10–11). „Jums gimė“,
vadinasi, ne tik gimė, bet gimė jums, dėl jūsų.
Šiandien jūsų džiaugsmas. Šiandien jūsų išganymas. Evangelijos pabaigoje, iš ganymo žodžiuose, kuriuos Jėzus pasako pasmerktajam
myriop, dar kartą aptinkame šį prieveiksmį: „Iš
tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“
(Lk23,43). <…>„Šiandien“ reiškia, kad ten, kur
Jėzus būna, kalba ir veikia, visos pranašystės ir
lūkesčiai išsipildo. Kur yra Jėzaus Žodis, „šiandien“ tampa išganymo laiku, vieta ir galimybe.
„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk4,21), nes jie klausėsi Žodžio, kuris
yra ne paprasčiausia informacija apie kasdie-

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS
SKIRIANT 2% GY VENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo
suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręstumėte
tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti bendruomenę.

