Bernardinai
PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Sausio 6 d. 12 val. bažnyčioje vyks pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik
kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ laimėtojų apdovanojimų ceremonija ir agapė.
Maloniai kviečiame dalyvauti ir pasidžiaugti su laimėtojais.

BERNARDINAI

JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE".
Sausio 10 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis – Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Po šv. Mišių šlovins šlovinimo grupė „Marijos mokykla“! Norinčius ir galinčius prisijungti prie
šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats
džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Daugiau informacijos: Jūratė, tel.+370 628 48948
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KRISTAUS APSIREIŠKIMAS.
Trys Karaliai

GAMA KURSAS BERNARDINUOSE

Kviečiame į Bernardinų parapijoje organizuojamą GAMA kursą. Kurso metu bus
kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 11 susitikimų įsigilinsite į šių dogmų
esmę, suprasite jų reikalingumą krikščioniškame 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 dr. Benas Ulevičius.
Kurso susitikimai vyks antradieniais, 18:30 val. Pirmasis susitikimas – 2019 m. sausio 29 d.,
18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Norinčius dalyvauti GAMA kurse prašom registruotis internetu, adresu: bit.ly/gama2019 arba el.
paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83637.
Maloniai prašome registruotis interneto svetainėje nurodytu adresu, o tik neturint tam galimybės – nurodytu el. paštu arba telefonu. GAMA kurso vietų skaičius ribotas.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. LAPKRITĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -7483 Eur
Lapkričio mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7653 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 7433 Eur
Iš viso įplaukų: 15086 Eur
Lapkričio mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 10592 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 4897 Eur
Iš viso išlaidų: 15489 Eur
Lapkričio mėn. balansas " +" ; "-": -403 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -7886 Eur

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

Mes matėme
užtekant jo
žvaigždę
ir atvykome jo
pagarbinti
Mt 2, 2

EVANGELIJA (Mt 2, 1–12)
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai
iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis
Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su
juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos
aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir
teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: 'Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo
miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys
mano tautą – Izraelį' “.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išmin-

čius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės
pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė:
„Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę
praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant,
traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo
kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.
Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui
jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam
dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu
keliu pasuko į savo kraštą.
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Bernardinai
I SEKMADIENIO PO NAUJŲJŲ METŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi
Ps 72: P. Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
Ef 3, 2–3a. 5–6: Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai
Mt 2, 1–12: † Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus

VISAME PASAULYJE
VIEŠPATS APREIŠKĖ SAVO
IŠGANYMĄ

Iš šv. Popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų

Gailestingoji Dievo Apvaizda, ketindama
laikų pabaigoje ateiti į žūstantį pasaulį,
iš anksto numatė visas tautas išgelbėti per
Kristų.
Kitados palaimintajam patriarchui Abraomui buvo pažadėta, kad jo palikuonys, kilsiantys ne iš kūno, bet iš tikėjimo sėklos, bus
nesuskaičiuojami kaip dangaus žvaigždės,
kurioms jie buvo prilyginti, idant būtų laukiama iš visų tautų tėvo kilsiant ne žemišką,
bet dangišką giminę.
Teprisijungia prie patriarchų šeimos visos
tautos, o pažado sūnūs tepriima Abraomo
vaikaičių palaiminimą ir liaujasi buvę sūnumis. Kartu su trimis išminčiais visos giminės
tegarbina visatos Kūrėją, nes Dievas pasirodė
ne tik Judėjai, bet visam pasauliui, idant Jo
vardas būtų didis Izraelyje.
Mylimieji, pažinę šiuos Dievo malonės
slėpinius, su džiaugsmu švęskime mūsų
užgimimo ir pirmojo tautų pašaukimo dieną
dėkodami gailestingajam Dievui, kuris, kaip
sako Apaštalas, mus padarė tinkamus pavel-

dėti šventų jų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus
iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Nes, kaip pranašavo
Izaijas, pagonių tauta, g yvenusi tamsoje,
išvydo didžią šviesą, g yvenusiems mirties
šešėlių šalyje užtekėjo šviesybė. Kreipdamasis
į Viešpatį, jis ir taip kalbėjo: tu pašauksi
tautą, kurios nepažinai, o tautos, kurios tavęs
nepažino, bėgs pas tave.
Šią dieną Abraomas išvydo ir džiaugėsi
supratęs, jog jo tikėjimo sūnūs gaus jo palikuonies, Kristaus palaiminimą; jis patikėjo
tapsiąs visų tautų tėvu, teikdamas Dievui
garbę ir būdamas tikras, jog ką pažadėjo,
įstengs ir įvykdyti.
Šią dieną Dovydas apgiedojo psalmėse,
sakydamas: Visos tautos, kurias Tu sukūrei,
ateis ir lenksis Tau, Viešpatie, ir šlovins tavo
vardą; ir dar; Viešpats paskelbė savo išganymą, tautoms parodė savo teisumą.
Mes žinome tai įvykus, nes žvaigždė iš atokiausių kraštų sukvietė tris išminčius pamatyti ir pagarbinti dangaus ir žemės Karaliaus
ir atvedė juos prie Kristaus.
Ši žvaigždė vesdama mus ragina sekti jos
pavyzdžiu, kad kiek įmanydami paklustume
malonei, visus kviečiančiai prie Kristaus.
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Kalėdų laikotarpis – pasikeitimo šventės
Anselm Grun.
Iš knygos „Tiesiog gyventi“
MINTIS, KAD NAUJAS GYVENIMAS
ĮMANOMAS, nulemia ir Kalėdų šventimą.
Jos veikimas juntamas ir po Kalėdų. Iš tikrųjų ši mintis atspindi Naujojo Testamento žinios esmę. Jėzus dovanojo mums jauną vyną,
kuriam reikia naujų indų. Jis sudarė Naująją
Sandorą su mumis, kuri įgalina mus naujam
gyvenimui. Šv. Paulius kalba apie tikinčiuosius keičiančio gyvenimo naujumą. Metų
pradžios šventės taip pat veda mus į naujumą.
Nurodo naujos gyvenimo sampratos galimybę.
lŠSlPILDĘS ILGESYS | Sausio 6-ą dieną
švenčiame didelę kalėdinio laikotarpio šventę
Epifaniją, Viešpaties pasirodymo šventę. Dievo grožis pasauliui atsiskleidė per Kūdikėlį
prakartėlėje. Evangelistas Matas aprašo, kaip
Rytų išminčiai išsiruošė keliauti į Betliejų ir
ten pasimelsti Kūdikėliui. Jie puolė ant kelių
prieš Kūdikėlį ir išpažino, kad Jėzuje susijungė Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų išmintis.
Jėzus yra Išganytojas ir išminties Mokytojas.
Jis apima visą žinojimą, kurį yra sukaupę visų
laikų mąstytojai. Išminčių pagarbinimas išreiškė tai, kad Kūdikėlis išpildys visų žmonių
viltį, jog Dievas taps atpažįstamas, turės žmogaus veidą ir pripildys mus meilės.
VILTIES ŽVAIGŽDĖ | Liaudiškoji pamaldu-

mo tradicija išminčius pavertė trimis karaliais.
Todėl liaudyje ši šventė vadinama Trijų Karalių švente. Trys karaliai simbolizuoja tris sritis: kūną, sielą ir protą arba mąstymą, jutimus
ir gyvybingumą. Šios trys sritys pasikeičia, jei
jos atveriamos Dievo grožiui. kurį spinduliavo Kūdikėlis. Trys karaliai regėjo žvaigždę ir
ją sekė. Mūsų širdies horizonte mes taip pat
atrandame žvaigždę. Tačiau ja ncpasitikime.
Tai vilties žvaigždė. Trys karaliai drąsina
mus leistis vilties kelionėn ir eiti, kol atrasime
Kūdikėlį, kuris numaldys mūsų ilgesį. Karaliai atnešė dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Auksas simbolizuoja meilę, smilkalai ilgesį, o
mira skausmus. Tačiau mira yra ir rojaus vaistažolė. Ištiesdami Dievui savo skausmus, mes
išreiškiame pasitikėjimą, kad Jis išgydys juos
rojuje išaugusia gydomąja žolele. Kūdikėlis
prakartėlėje ir yra Išganytojas, kuris išgydys
mūsų žaizdas iš Dievo kylančia meile. Gražioje meditacijoje apie Trijų Karalių šventę
filosofas Karlas Rahneris rašė, kad leidžiantis į piligriminę ilgesio kelionę nereikia daug
mantos tik savęs. Savo meilės auksą, ilgesio
smilkalus ir skausmo mitą visada nešiojamės
savyje. Mums tereikia pulti ant kelių ir garbinti Kūdikėlį. Garbindami užmirštame save.
O užmiršdami save ir atsigręždami į Dievą,
patiriame išgydymą ir pasikeitimą.

Bernardinų vaikų dienos centro bendruomenė bei Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras nuoširdžiai dėkoja Bernardinų
parapijos žmonėms už kalėdines dovanas vaikams ir neįgaliesiems.
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.
www.bernardinuparapija.lt

