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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
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 
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ALFA KURSAS BERNARDINUOSE 
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Alfa kursą. Šiame kurse bus  galimybė pasi-
dalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis 
skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.  
Per  10 susitikimų, kalbėsime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kiekvienas galėsime sutvirtinti savo 
tikėjimą, susitikti su senais draugais, įsitraukti į parapijos bendruomenę, susipažinti su naujais žmo-
nėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso 
viduryje bus savaitgalio rekolekcijos. Susitikimai vyks antradieniais, 18.45 val. Pirmas susitikimas –  
sausio 24 d. Bernardinų bažnyčioje. Registracija į Alfa kursą – parapijos interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt. Kviečiame ypač tuos žmones, kurie dar nėra dalyvavę tokiame kurse.

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ 
Š.m. vasario 24-26 dienomis Vilniuje vyks kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo su-
sitikimas. Prašome pagalbos apgyvendinant jaunimą, į susitikimą atvyksiantį iš visos Lietu-
vos. Jeigu galite padėti ir pasidalyti savo namų šiluma, prašome registruotis parapijos svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt eančioje nuorodoje. Kilus klausimams galima kreiptis telefonu  
+37068673408 Gintarija, arba gintarijaka@gmail.com. Iš anksto dėkojame už geravališkumą. 

KVIEČIAME Į JUSTINO LINGIO FILMŲ PERŽIŪRĄ 
Tęsiame mūsų parapijiečio Justinio Lingio filmų rodymą. Kviečiame sausio 22 d, sekmadienį, po 
rytinių  šv, Mišių, apie 11.30 val. į šv. Pranciškaus salę, esančią Bernardinų bendruomenės centre. 
Bus rodomi 2 filmai  - apie būsimą šventąją Barborą Umiastauskaitę-Žagarietę ir  apie kankinystę 
Lietuvoje. Filmų trukmė – 25 min. Esate labai laukiami!

LAIDŲ CIKLAS „MAŽESNIEJI BROLIAI. PRANCIŠKONŲ KELIAS LIETUVOJE“ 
Nuo sausio 8 dienos kiekvieną sekmadienį 13 val. per LRT Kultūros kanalą pradedamas rodyti 
televizijos laidų ciklas „Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje“. Jame bus pasakojama 
apie 800 metų gyvuojančio Mažesniųjų brolių ordino ištakas ir dabartį, supažindinama su pran-
ciškoniškuoju dvasingumu ir kuo jis skiriasi nuo kitų žinomų vienuolijų.

Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai 
Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! 
Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis 
vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmes-
nis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis 
būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau 
vandeniu“. 

Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg ba-
landį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš 
jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pa-
siuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: 'Ant ko 
pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasią, 
tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia'. 
Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo 

Sūnus“. 

Žodis tapo kūnu ir 
gyveno tarp mūsų. 
Visiems, kurie jį 
priėmė, jis davė 
galią tapti Dievo 
vaikais. 
Jn 1, 14. 12  

EVANGELIJA (Jn 1, 29–34)  

Gražiausios kompozicijos nominaciją pelnė Genovaitės Žukauskienės prakartėlė iš Klaipėdos. Dau-
giausiai parodos lankytojų simpatijų pelniusios prakartėlės titulą laimėjo nuteistojo iš Lukiškių 
kalėjimo Artūro Dailidės prakartėlė, meistriškai padaryta iš tualetinio popieriaus ir ūkiško muilo. 
Originaliausios medžiagos nominaciją pelnė Gytis Karvelis iš Klaipėdos, pagaminęs prakartėlę iš 
jūroje nugludintų akmenų. Autentiškiausios prakartėlės nominaciją laimėjo kaunietė Armantė Če-
ponaitė, lankanti A.Martinaičio dailės mokyklą ir nulipdžiusi figūrėles iš molio. Žaismingiausios 
prakartėlės nominaciją pelnė šešiametės Elzės Adomaitytės prakartėlė iš Kauno.
Pranciškoniško prakartėlių konkurso organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams ir kviečia 
tapti šio konkurso ambasadoriais, kad kitą adventą jame dalyvautų dar daugiau šeimų ir kolektyvų.
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II EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 49, 3. 5–6: Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas  

žemės pakraščius siektų
Ps 40: P. Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios

1 Kor 1, 1–3: Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus
Jn 1, 29–34: † Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!

Ech, tie nearti puikybės klodai... Žmogiškojo su-
žeistumo apakintas neretai tikiu, kad galiu pats. Aš 
pats, aš vienas – žodžiai, kuriais prasideda mano 
sakiniai, kai skubu į savęs ir aplinkinių kankini-
mą. O dar jei esu patikėjęs melu, kad manęs, tokio 
koks esu, neįmanoma mylėti, kad būsiu mylėtinas 
kai susitvarkysiu, apsikuopsiu, pats pasigydysiu... 
Tada darau viską ir bet ką, o jėgoms senkant, 
rezultatų bergždumas varo dar giliau į neviltį ir 
nemeilę sau ir šalia esantiems.

„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio 
nuodėmę“ (29 eil.) – skelbia mums Jonas Gerą ją 
Naujieną, kartoja mums kunigai kiekvienos Eucha-
ristijos metu. „Meilė – ne tai, kad mes pamilome 
Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo 
Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes“(1 
Jn 4, 10). Dievas jau myli mane tokį/ią koks/
ia esu, nes Jis yra Meilė (plg. 1 Jn 4, 16). Ir Jis 
yra vienintelis Mokytojas ir Gydytojas, - aš esu Jo 
Gailestingumo, Jo Meilės taikinys. Taigi,- mano 

gyvenimas, tikra ir išliekanti laimė – jau nebe vien 
mano reikalas. Jis yra UŽ mane (plg. Rom 8, 31) 
ir nėra nė vieno mano vargelio, kuris nebūtų Dievo 
rūpestis tuo pat metu, nėra nei vienos mano gyveni-
mo srities, kuri Dievui būtų nesvarbi.

Jis yra Tas, kuris gydo, veda į laisvę, į dangų, 
veda Namo. Man belieka vis drąsiau Juo pasitikė-
ti, išlįsti iš krūmų, kuriuose Adomo pramintu keliu 
neretai slepiuosi nuo Jo – Gyvenimo. Man tereikia 
veikti atsiliepiant į Jo kvietimus, pasitikint Juo, o 
ne savim, savo baimėmis ar ribotu mąstymu.

Panašiai kaip saulė, savo artumu tirpdo, naikina 
net ir didžiausius įšalo klodus, taip ir Jo artumas 
veda į atlydį – tirpsta puikybė, nuoskaudų ar pre-
tenzijų ledynai,- Jo artumas gydo visus santykius.

Pirmiausia ieškokime tik Dievo karalystės ir jo 
teisumo, o visa kita bus mums pridėta...  
(plg. Mt 6, 33)

kun. Kęstutis Dvareckas
Bernardinai.lt

PASAULINĖ 
MIGRANTŲ IR 

PABĖGĖLIŲ  
DIENA 

sausio 15

„Nepilnamečiai migrantai – 
pažeidžiami ir bebalsiai“.

Vaikystė yra labai delikatus žmogaus amžius, 
turinti specifinius poreikius, kuriuos būtina 
patenkinti. Visų prima, primena popiežius, vai-
kai turi teisę augti saugioje šeimos aplinkoje, su 
mama ir tėčiu, kurie jais rūpinasi. Vaikai taip 
pat turi teisę gauti deramą ugdymą, visų pirma 
šeimoje, o taip pat mokykloje. Deja, šiandien 
pasaulyje dar yra daug vietų kur mokėjimas 
skaityti ir rašyti yra tik nedaugeliui pasiekiama 
privilegija. Dėl šių specifinių vaikystės amžiaus 
poreikių, migruojantys vaikai yra labiausiai pa-
žeidžiami.
Ką daryti? Kaip atsiliepti į tokią padėtį? – klau-
sia popiežius Pranciškus. Pasak jo, mes, tikintie-
ji, visų prima turėtume atsiminti, kad migraci-
jos reiškinys yra neatskiriama išganymo istorijos 
dalis. Su tuo susijęs ir aiškus Dievo įsakymas: 
„Nevarginsi ir nekamuosi ateivio, nes jūs patys 
buvote ateiviai Egipto žemėje“ (Iš 22,20). Mi-
gracijos reiškinys yra laiko ženklas, kalbantis 
apie Dievo apvaizdos veikimą žmonijos isto-
rijoje ir jos kelionėje link visuotinės brolybės. 
Bažnyčia neapsimeta nematanti su migracija 
susijusių problemų, dramų, o kartais ir didelių 
tragedijų, supranta, kad sunku priimti atvy-
kėlius ir sukurti jiems orias gyvenimo sąlygas, 
tačiau tuo pat metu ji ragina taip pat ir šiame 
reiškinyje atpažinti Dievo planą, nes juk krikš-
čionių bendruomenėje nė vienas žmogus nėra 

svetimšalis; krikščionių bendruomenė susideda 
iš „visų giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (Apr 
7,9). Kiekvienas yra brangus, žmonės yra svar-
besni už daiktus, o kiekvieną instituciją verti-
name pagal tai, kaip elgiasi su žmogaus gyvybe, 
ar pripažįsta žmogaus asmens orumą, ypač jei 
jis pažeidžiamas, kaip yra migruojančių nepil-
namečių atveju.
Pasak Šventojo Tėvo, atsiliepiant į migracijos 
sukeltas problemas, ypač į tas, su kuriomis su-
siduria migruojantys vaikais, reikia vadovautis 
trimis kriterijais – apsaugos, integracijos, il-
galaikių sprendimų. Visų pirma, susidūrus su 
masinės migracijos reiškiniu, reikia stengtis, 
kad migrantai ir ypač migruojantys vaikai būtų 
apsaugoti nuo išnaudojimo ir žmogaus teisių 
pažeidimo. Priimant migrantus, visada reikia 
stengtis juos integruoti į naują visuomenę, nepa-
likti už jos ribų. Ir trečia, reikia ilgalaikių spren-
dimų, reikia pagalbos šalims, iš kurių žmonės 
migruoja, nes tik šitaip bus įmanoma išvengti 
tokių migracijos krizių, kaip dabartinė.
Galiausiai popiežius Pranciškus dėkoja visiems 
kas geranoriškai ir su pasiaukojimu šiandien pa-
deda migrantams ir savo žinią ateinančių metų 
Pasaulinės migrantų dienos proga užbaigia pa-
vesdamas visus migrantus Šventajai Nazareto 
šeimai. 

Praėjusį sekmadienį Bernardinų bendruomenės centre 
vyko pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kū-
dikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ apdovanojimų ceremo-
nija. 
Susirinkusiems dalyviams dėkojo ir apdova-
nojimus teikė Mažesniųjų brolių ordino Lie-
tuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras  
br. Algirdas Malakauskis OFM. Jis atviravo, kad kon-
kurso komisijai buvo be galo sunku apsispręsti, nes visi į 
finalą patekę darbai buvo labai išskirtiniai ir verti laimė-

ti. Konkurso nugalėtoja tapo ir pagrindinį prizą – tradicinę prakartėlę iš Neapolio – laimėjo vil-
nietė Ugnė Šiūkštaitė. Stipriai su ja konkuravo ir ekologiškiausios prakartėlės titulą pelnė Pukėnų 
šeimos prakartėlė.                 tęsinys 4 psl.

Popiežiaus žinia 2017 m. Pasaulinės migrantų dienos proga

Šiandien migracija yra ne tik tam tikroms mūsų planetos zonoms būdingas, bet visuotinis reiškinys, 
įgyjantis dramatiškos visą pasaulį liečiančios problemos mastą. Migruoja ne tik žmonės, ieškantys 
darbo ir geresnių gyvenimo sąlygų, bet taip pat vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai, priversti palikti 
savo namus ir kitur ieškoti saugesnio ir taikesnio gyvenimo. Labai dažnai vaikams tenka kęsti sun-
kiausias smurto, skurdo ir stichinių nelaimių sukeltos migracijos pasekmes.

Sveikiname pranciškoniško prakartėlių konkurso nugalėtojus


