Bernardinai
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!"
GRAFIKOS PARODA
Kviečiame apsilankyti Oksanos Judakovos grafikos darbų parodoje. „Vis garsėjančiame pasaulio
šurmulyje žinau, ko noriu aš: tylos ir švaros. Tokia yra mano reakcija ir toks yra siekis. Noriu švarios
minties, švarios linijos, švaraus dažų prisilietimo prie balto popieriaus lapo.“ Oksana Judakova
Parodą galite pamatyti Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės centro patalpose sausio 18 – vasario 28 dienomis nuo 10 val. iki 17 val.
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. JULIUMI SASNAUSKU
Visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Juliumi Sasnausku OFM sausio 30 d. 18.30 val.
Žiūrėsime režisieriaus Steven‘o Spielberg‘o filmą „Šindlerio sąrašas“ Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius. Įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią.). Daugiau informacijos: Gintarija,
tel. +370 686 73408. Vakaras atviras ir nemokamas. Ateikite ! Esate visi laukiami.
ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Renkamės sausio 31 d. 18.30 val. adresu Maironio g.10-3, BJCentro patalpose.
Šlovins Artūras Chalikovas. „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ
Š.m. vasario 24-26 dienomis Vilniuje vyks kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo
susitikimas. Prašome pagalbos apgyvendinant jaunimą, į susitikimą atvyksiantį iš visos
Lietuvos. Jeigu galite padėti ir pasidalyti savo namų šiluma, prašome registruotis parapijos svetainėje
www.bernardinuparapija.lt eančioje nuorodoje. Kilus klausimams galima kreiptis
tel. +370 686 73408 Gintarija arba gintarijaka@gmail.com. Iš anksto dėkojame už geravališkumą.
PARAMOS KONCERTAS
Maloniai kviečiame Jus vasario 4 dieną, 19 val. 30 min., po 18 val. Šv. Mišių, į interneto dienraščiui Bernardinai.lt skirtą paramos koncertą, kuris vyks Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Koncerte skambės F. Šuberto mišios As-dur, kurias atliks Oslo universiteto
mišrus choras, vadovaujamas Gjermundo Bjørklundo, bei dirigento Tado Šileikos vadovaujamas
Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras. Solistai: Vera Talerko (sopranas) iš Latvijos, Justė
Jankauskaitė (mecosopranas), Juozas Janužas (tenoras), Tomas Kildišius (baritonas).
Koncerto metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinai.lt veiklai.
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

f

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

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

Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė žmonėse visokias negales.
Mt 4, 23

EVANGELIJA (Mt 4, 12–17. (18–23))

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė
į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zebulono ir
Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
„Zebulono žeme ir Naftalio žeme! Paežerės
juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo
šviesybė“.
Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite,
nes dangaus karalystė čia pat!“

matė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo
brolį Andriejų,– metančius tinklą į ežerą; buvo
mat žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Juodu tuojau paliko
tinklus ir nuėjo su juo.
Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius –
Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu
su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus.
Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir
tėvą, nuėjo su juo.
Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas
sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir
[Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pa- gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales.]
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III EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 8, 23–9, 1–3: Pagonių krašto žmonės išvys skaisčią šviesą
Ps 26: P. Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.
1 Kor 1, 10–13. 17: Visi vienaip sutarkite, ir tenebūna jūsų tarpe
susiskaldymų
Mt 4, 12–17. (18–23): † Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų
Izaijo žodžiai
Jėzaus pirmieji žodžiai misijos pradžioje yra
atsiverskite, nes dangaus karalystė
čia pat! Kodėl Jėzus nepradeda kalbėti apie
tai, kad visi žmonės yra Dievo mylimi, kad
Dievas yra meilė, gailestingumas 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, teisingumui, 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. Atsiran-

da santykiuose įtrūkis, kuris vis labiau mus
atskiria vieną nuo kito ir nuo Dievo. Ir čia
reikalingas atsivertimas, kuris duoda galimybę
vėl iš naujo sugrįžti į bendrystę.
Todėl norint sekti Jėzumi, norint pažinti
Dievo meilę bei jo gailestingumą, ir būtinas
atsivertimas. 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

PASKAITŲ CIKLAS „POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS ŽINIA MŪSŲ LAIKAMS“
Pasauliečiai pranciškonai kartu su teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela kviečia į keturių paskaitų ciklą, skirtą giliau susipažinti su popiežiaus Pranciškaus mokymu, išdėstytu enciklikose „Lumen fidei“ bei „Laudato si“ ir apaštališkuosiuose paraginimuose „Evangelii gaudium“ bei „Amoris
laetitia“. Susitikimai vyks trečiadieniais, po 18 val. šv. Mišių, parapijos salėje. Pirmasis susitikimas –
vasario 1 dieną. Dalyviai prašomi iš anksto pagal galimybes perskaityti aptariamą dokumentą ir
atsinešti jį į susitikimą. Pirmasis dokumentas – enciklika „Lumen fidei“.
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MALDOS UŽ
KRIKŠČIONIŲ
VIENYBĘ
AŠTUONDIENIS

01.18 – 25

2017 m. ekumeninės maldos tema

Kristaus meilė skatina
mus susitaikinti (plg. 2 Kor 5, 14–20)

Savaitė už krikščionių vienybę, kasmet pradedama sausio 18-ąją ir užbaigiama sausio 25-ąją, kai
Bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalo šv.
Pauliaus atsivertimo šventę. Šiemet sausio mėnesį
švenčiamai maldos savaitei už krikščionių vienybę
parinkta tema: „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ yra paimta iš šv. Pauliaus Antrojo laiko
korintiečiams 5 skyriaus.
Biblijos tekste pabrėžiama, kad sutaikinimas yra
Dievo dovana, skirta visai kūrinijai. „Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo
žinią“ (19 eil.). Dėl tokio Dievo veiksmo asmuo,
sutaikintas Kristuje, savo ruožtu yra pašauktas
skelbti sutaikinimą žodžiais ir darbais: „Kristaus
meilė valdo [skatina] mus.“ „Taigi Kristaus vietoj
einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu!“ (20 eil.). Tekste pabrėžiama, kad tas sutaikinimas nėra be aukos. Kristus
atidavė savo gyvybę ir numirė už visus. Sutaikinimo pasiuntiniai panašiai pašaukti jo vardu irgi
atiduoti savo gyvenimą. Jie gyvena nebe sau, bet
tam, kuris už juos mirė.

Kiekviena ekumeninės savaitės diena turi savo
specifinę temą, maldos tekstus ir meditacijas. Visi
tekstai remiasi minėtąja šv. Pauliaus laiško dalimi.

Pirma diena: Vienas mirė už visus
Antra diena: Gyventi nebe sau
Trečia diena: Nebenorime nė vieno pažinti
kūno požiūriu
Ketvirta diena: Kas buvo sena – praėjo
Penkta diena: Štai atsirado nauja
Šešta diena: Dievas sutaikino su savimi
pasaulį
Septinta diena: Sutaikinimo skelbimas
Aštunta diena: Susitaikinti su Dievu
Ekumeninėje liturgijoje švenčiama tai, kad Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį. Šio įvykio šventimo metu prieš skelbiant Dievo žodį ir
semiant iš Dievo atlaidumo bedugnio šaltinio
išpažintina mūsų nuodėmė. Tik tada pajėgsime
liudyti pasauliui, kad susitaikinimas galimas.

ALFA KURSAS BERNARDINUOSE
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Alfa kursą. Šiame kurse bus
galimybė pasidalinti 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
žmonėmis 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.
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