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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 

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

PASKAITŲ CIKLAS 
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ (Didžioji g. 34, Vilnius) kviečia į trijų pas-
kaitų ciklą "Dykumos tėvai. Atskirties ir tylos išmintis":
Sausio 18 d. 18 val. "Kada, kodėl, kokiomis istorinėmis, socialinėmis, religinėmis aplinkybėmis 
atsirado dykumų tėvai? Ar jų patirtis gali būti naudinga mums šiandien?"
Sausio 19 d. 18 val. "Aistros. Akistata su vidine ir išorine tamsa ir dieviškąja šviesa. Dykumų tėvų 
išmintis".
Sausio 26 d. 18 val. "Aistros. Kaip jas valdyti? Dykumų tėvų išmintis". 
Paskaitas skaitys s. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, kuris yra pastoracinės teologijos licenciatė, bai-
gusi monastines studijas Romoje, popiežiškajame Šv. Anselmo universitete. Dvasios palydėtoja, 
sielovadininkė, lektorė, veda susitelkimo savaitgalius, rekolekcijas, įvairaus pobūdžio kursus ir 
programas. Iš dalyvių prašome 5 eurų paramos administracinėms išlaidoms padengti. Registracija 
info@bendrakeleiviai.lt.

Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mo-
kiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: 

„Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, 
abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis at-
sigręžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: 

„Ko ieškote?“ 
Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokyto-

jau“), kur gyveni?“ 
Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada 

juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą 
dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug 
dešimta valanda. 
Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono 

žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono 
Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia su-
siieškojo savo brolį Simoną ir jam prane-
šė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: 

„Dievo Pateptąjį“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.
Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: „Tu esi 

Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ 
(tai reiškia: „Petras – Uola“). 

EVANGELIJA (Jn 1, 35–42)  

Radome Mesiją, tai yra  
Dievo Pateptąjį. 
Tiesa ir malonė atėjo per jį.
Plg. Jn 1, 41. 17b 
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Pasaulinė migrantų ir 
pabėgėlių diena

KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS PRISTATO FILMĄ 
Krikščioniškas Kino Klubas kviečia susipažinti su katalikiškos vaizduo-
tės paradigma kine.
Sausio 20 d. 18. 30 val. Bernardinų bendruomenės centre, šv. Pranciš-
kaus auditorijoje bus rodoma prancūzų teatro ir kino režisieriaus Eženo 
Gryno juosta "Juozapo sūnus" ("Le Fils de Joseph", 2015). 

"Juozapo sūnus" yra moderni variacija biblinės Kristaus gimimo istorijos 
tema. Režisierus žaidžia metaforomis ir alegorijomis, susiedamas Nau-
jojo Testamento tematiką (Abraomo aukojimą) su Naujojo Testamento 
įvykiais (Jėzaus gimimu, Juozapo įtėvyste, bėgimu į Egiptą). 
Filmas bus rodomas prancūzų kalba su Lietuviškais subtitrais.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ  
ŠV. PRANCIŠKAUS KELIAIS. SUBĖKITE REGISTRUOTIS!                                                                       
2018 m. balandžio 3-14 d. kviečiame keliauti į Italiją kartu 
su br. Evaldu Daruliu OFM. Kelionės metu lankysime Asy-
žių, La Verną ir kitas pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas. 
Preliminari kelionės kaina: 600 Eur + skrydis (~150-200 Eur). 
Daugiau informacijos ir registracija tel. +37067173870 (Tesa), 
el. paštu jogileteresa@yahoo.com
Sausio 16 d., antradienį, 12 val. baigiame registraciją. Vietų 
liko labai mažai. Kas dar nespėjo užsiregistruoti, skubėkite!  
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II SEII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
1 Sam 3, 3b–10. 19: Kalbėk, Viešpatie, – tavo tarnas klauso!

Ps 40: P. Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.
1 Kor 6, 13c–15a. 17–20: Jūsų kūnai yra Kristaus nariai

Jn 1, 35–42: † Juodu pamatė, kur Jėzus gyvena, ir tą dieną praleido pas jį

"Jonas pamatęs ateinantį Jėzų tarė: "Štai 
Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuo-
dėmes! "(Jn 1, 29). Jau praėjo laikas kartoti: 
"paruoškite Viešpačiui kelią" (Mt 3,3). Jonas 
sušuko: "štai Dievo Avinėlis", kad visi pažin-
tume kas ir kodėl nužengė iš dangaus pas mus. 
Jonas, pas kurį dabar ateina Viešpats, atpažino 
tai, kas nuo šiol jau nebus paslėpta. Taigi kas?

Mozės Įstatymas tebuvo tik išgelbėjimo 
pirmavaizdis, nesuteikęs galutinio išganymo, o 
ir gailestingumas dar nebuvo pasiekęs žmoni-
jos. Pranašas Izaijas apie ateinantį Jėzų savo 
pranašystėse kalbėjo palyginimais: "kaip tyli 
ėriukas, vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama" 
(Iz  53, 7). Ir štai šiandien tikrasis Avinė-
lis – auka, be jokios kaltės yra vedamas pjauti 
į skerdyklą, kad pašalintų pasaulio nuodėmę, 
sunaikintų piktą jį, sunaikintų mirtį visiems 
laikams ir nutrauktų tą nuo sutvėrimo kankinusį 
prakeiksmą: "tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši!" (Pr 
3, 19). Jis tapo antruoju Adomu, nužengusiu 
iš dangaus, o ne iš žemės (plg. 1 Kor 15, 47) 
ir tapo žmonijai visokio gėrio šaltiniu, keliu ve-
dančiu į dangaus karalystę. Taip vienas Avinėlis 

numirė už visą kaimenę, kad visus sugrąžintų 
pas Viešpatį Dievą. "Jis yra miręs už visus, kad 
gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos 
numirė ir buvo prikeltas" (2 Kor 5, 15). (Šv. 
Kirilas Aleksandrietis)

Andriejus suprato Mozės žodžius, kuriais jis 
kreipėsi į Izraelio tautą sakydamas: „Viešpats, 
tavo Dievas, išugdys tau pranašą, kaip mane, 
iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti“ (Įst 18, 
15). Jis suprato ir savo mokytojo Jono Krikšytojo 
šūksnį „štai Dievo Avinėlis“ ir pamatęs Jį, iš-
kart priėjo prie Jo. Jis pažino Tą apie kurį buvo 
pranašauta ir nuskubėjo pas savo brolį Simoną, 
kad kuo greičiau parodytų surastą lobį. „Radome 
Mesiją! Tą, kurio taip troškome. Tą, apie kurį 
pranašai skelbė ir ragino laukti. Dabar atėjo 
laikas ir mes sulaukėme malonės regėti Tą, kuris 
pats yra meilė. Po šitiek nemigo naktų prie Jor-
dano, pagaliau suradome tai, ko taip troškome!“ 
Taip Andriejus kvietė žmones prie Viešpaties, 
nors ir pats dar nebuvo jo mokiniu. (Bazilijus)

Iš Šv. Kirilo Aleksandriečio ir Bazilijaus 
Evangelijos pagal Joną komentarų –  

Štai Dievo Avinėlis

Iš Žinios 104-osios Pasaulinės migrantų 
ir pabėgėlių dienos proga 

„Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp 
jūsų kaip vietinis, – mylėsi jį kaip save patį, 
nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje: aš esu 

Viešpats, jūsų Dievas“ (Kun 19, 34).
Kiekvienas ateivis, pasibeldžiantis į mūsų 

duris, yra proga susitikti su Jėzumi Kristu-
mi, kuris tapatinasi su kiekvienos epochos 
priimtais ar atstumtais ateiviais (plg. Mt 
25, 35. 43). Motiniškai Bažnyčios globai 
Viešpats patiki kiekvieną žmogų, priverstą 
palikti savo tėvynę ir ieškoti geresnės atei-
ties. Toks rūpestis turi konkrečiai reikštis 
kiekvienu migracinės patirties etapu – išvy-
kimu, kelione, atvykimu ir sugrįžimu. Šia 
didžiule atsakomybe Bažnyčia nori dalytis 
su visais tikinčiaisiais bei geros valios žmo-
nėmis, kurie pašaukti į gausius šiuolaikinės 
migracijos iškeltus iššūkius atsiliepti pagal 
savo galimybes dosniai, karštai, išmintingai 
ir toliaregiškai.

Šiuo atžvilgiu trokštu dar kartą patvirtin-
ti, kad „mūsų bendrą atsaką galima išreikšti 
keturiais veiksmažodžiais, grįstais Bažny-
čios mokymo principais: priimti, apsaugoti, 
skatinti ir integruoti“.
Žvelgiant į dabartinį scenarijų, priimti pir-

miausia reiškia suteikti migrantams plates-
nes galimybes saugiai ir teisėtai įvažiuoti į 
tikslo šalis. <...>

BETA KURSAS BERNARDINUOSE – KVIEČIAME                                                                                             

Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą Beta kursą, kuris 
vyks sausio 23 – kovo 20 d.
Per 9 susitikimus ne tik pagilinsite savo žinias apie Sakramentus, Litur-
giją, bet ir sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, susipa-
žinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves 
broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savait-
galio rekolekcijos.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas –  
2018 m. sausio 23 d., 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma auka 
už devynis užsiėmimus ir BETA kurso leidinuką – 10 €.

Norinčius dalyvauti BETA kurse prašom registruotis adresu: www.bernardinuparapija.lt/beta-
kursas-2018 arba el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis internetu, aukščiau nurodytu adresu, o tik neturint tam galimy-
bės – nurodytu el. paštu arba telefonu. Registruodamiesi nurodytoje anketoje, internetu suma-
žinsite administravimo rūpesčių organizatoriams. BETA kurso vietų skaičius ribotas.

Popiežius PRANCIŠKUS. 
„Migrantus ir pabėgėlius 
priimti, apsaugoti, skatinti 
ir integruoti“ 

Antras veiksmažodis – apsaugoti supran-
tamas kaip migrantų ir pabėgėlių teisių bei 
kilnumo gynimo, nepriklausomai nuo jų 
migracinio statuso, veiksmai. <...>

Skatinti iš esmės reiškia stengtis, kad visi 
migrantai ir pabėgėliai, lygiai kaip ir juos 
priimančios bendruomenės, turėtų gali-
mybę įgyvendinti save kaip asmenis visais 
matmenimis, kurie sudaro Kūrėjo panorėtą 
žmogaus būtį. <...>

Paskutinis veiksmažodis – integruoti susi-
jęs su tarpkultūriniu praturtinimu, teikia-
mu migrantų ir pabėgėlių. Integracija nėra 

„asimiliacija, skatinant slopinti ar užmiršti 
savo paties kultūrinę tapatybę. Sąlytis su 
kitu, priešingai, skatina atrasti jo paslaptį, 
atsiverti jam siekiant priimti vertingus as-
pektus ir taip prisidėti prie didesnio abipu-
sio pažinimo. <...>

Laikydamasi savo pastoracinės tradicijos, 
Bažnyčia pasirengusi prisidėti prie visų čia 
pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimo, tačiau 
trokštant norimų vaisių būtinas yra ir poli-
tinės visuomenės bei pilietinės visuomenės, 
kiekvienos pagal savo atsakomybę, indėlis.


