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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

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 ti-
kėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami 
grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso vi-
duryje 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 galimy-
bės – nurodytu el. paštu arba telefonu. GAMA kurso vietų skaičius ribotas.

Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas vi-
siems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas 
atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“. 

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia 
kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis 
Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. 

EVANGELIJA (Lk 3, 15–16. 21–22)  

Atsivėrė dangus,  
ir nuskambėjo  

Tėvo balsas:  
„Šitas mano 

mylimasis Sūnus. 
Klausykite jo!“     

Plg. Mk 9, 7 

KRISTAUS KRIKŠTAS 2019 sausio 13 d.Nr. 731

Lietuva mini  
Sausio 13-ąją –  

Laisvės gynėjų dieną

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šil-
dymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti 
ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

LGBT GRUPELĖS SUSITIKIMAS 
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia į LGBT grupelės susitikimą.
Sausio 25 d. 18 val. renkamės bažnyčioje, prie zakristijos. Norinčius dalyvauti susitikime prašo-
me paskambinti grupės dvasiniam palydėtojui br. Evaldui, tel. +370 615 79796.

TRADICINIŲ GIESMIŲ TEKSTŲ RINKINYS,  
KAD GIEDOTUME KARTU 

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija išleido ženkliai papildytą tradicinių 
giesmių tekstų rinkinį „Jėzau, pas mane ateiki“. Rinkinyje rasite tekstus dau-
giau kaip šimto tradicinių giesmių, giedamų mūsų bažnyčioje Šv. Mišių metu. 
Stiprinkime bendruomenišką giedojimą ir kartu paremkime rinkinio leidybą 
įsigydami jį mūsų kioskelyje.
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SEKMADIENIO PO APSIREIŠKIMO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi
Ps 29: P. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia
Lk 3, 15–16. 21–22: † Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus

Šiandien Viešpaties Krikšto iškilme užbaigia-
mas Kalėdų laikas. Evangelijos tekste šv. Lukas 
visų pirmiausia pastebi, kad žmonių lūkesčiai 
stiprėjo (plg.Lk3,15). Taip jis pabrėžia Izraelio 
laukimą, nurodo tų žmonių, kurie paliko savo 
namus ir kasdienius darbus, naujo pasaulio 
troškimą. Jonas juos krikštija atgailos krikštu, 
raginančiu atsiversti, pakeisti g yvenimą, nes 
artinasi Tas, kuris krikštys Šventą ja Dvasia 
ir ugnimi (plg.Lk3,16). Išties negalima laukti 
naujo pasaulio liekant panirus į egoizmą ir 
nuodėmingus įpročius. Jėzus taip pat palieka 
namus ir įprastus užsiėmimus, kad pasiektų 
Jordano upę. Jis įžengia į žmonių minią, kuri 
klausosi Krikštytojo, ir laukia savo eilės pasi-
krikštyti. Jonas, vos tik Jėzų pamatė artinan-
tis, pajuto, kad šis Žmogus yra ypatingas, slė 
piningasis Kitas, kurio jis laukė ir į kurį buvo 
nukreiptas visas jo g yvenimas. Jonas suvokia, 
kad stovi priešais Tą, kuris yra didingesnis 
už jį, kuriam jis nėra vertas atrišti net kurpių 
dirželio.

Prie Jordano upės Jėzus parodo nepaprastą 
nuolankumą, kuris primena Kūdikio, paguldyto 
ėdžiose, vargingumą ir paprastumą, ir iš anksto 
nurodo tą vidinę laikyseną savo žemiškojo 
g yvenimo dienų pabaigoje, kai pasilenks plauti 
mokinių kojų ir patirs siaubingą Kryžiaus 

pažeminimą. Dievo Sūnus – Tasai, kuris nėra 
padaręs nuodėmės, atsistoja tarp nusidėjėlių, 
– parodo Dievo artumą žmogaus atsivertimo 
kelyje. Numatant Kryžiaus slėpinį, Jėzus ant 
savo pečių paima visos žmonijos kaltės naštą, 
pradeda savo misiją atsistodamas į nusidė-
jėlių vietą. Kai susitelkęs maldoje po krikšto 
Jėzus išlipa iš vandens, atsiveria dangus. Tai 
daugelio pranašų laukta akimirka. „O, kad 
perplėštum dangus ir nužengtum!“ Iz63,19) – 
maldavo Izaijas VIIa. pr. Kr. Šią akimirką ši 
malda yra išklausyta. Išties, „atsivėrė dangus, 
ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido 
ant jo tarsi balandis“ (Lk3,21–22); pasigirdo 
niekad anksčiau negirdėti žodžiai: „Tu mano 
mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk3,22). 
Jėzus, išlipdamas iš Jordano upės, kaip 
pastebi šv. Grigalius Nazianzietis († 389), 
„regi skylantį ir atsiveriantį dangų, tą dangų, 
kurį Adomas buvo užvėręs sau ir visiems savo 
palikuonims“. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia 
nužengia tarp žmonių ir mums apreiškia savo 
gelbinčią meilę. Angelai neša Išganytojo gimimo 
žinią piemenims, žvaigždė – išminčiams iš 
Rytų, o dabar paties Tėvo balsas nurodo žmo-
nėms savo Sūnaus buvimą pasaulyje ir kviečia 
žvelgti į Prisikėlimą, Kristaus pergalę prieš 
nuodėmę ir mirtį.

Paskelbti trečiojo  
pranciškoniško  
prakartėlių konkurso  
laureatai

Sausio 6 dieną, švenčiant Trijų Karalių iš-
kilmę, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio baž-
nyčioje vyko III pranciškoniško prakartėlių 
konkurso ,,Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pran-
ciškumi” apdovanojimų ceremonija. Į renginį 
susirinko finalo dalyviai iš Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Marijampolės, Ramygalos, Rietavo, 
Visagino ir kitų miestų. Paskelbti šeši konkur-

so laureatai ir pagrindinė laimėtoja.
Pagrindinius prizus pelnė: Neįgaliųjų cen-

tras ,,Klaipėdos lakštutė”,Danutė Saukaitienė 
iš Marijampolės, Šumkauskų šeima iš Vilniaus, 
Ilona Dolgovienė iš Panevėžio, Augustinas Pi-
lius su tėvais iš Marijampolės.

Konkurso laimėtojais tapo Rasa Žiobakie-
nė, Jokūbas, Kamilė, Laura, Ieva, Liepa ir jų 
mamos iš Klaipėdos „Ryto rasos“ dailės mo-
kyklėlės.

Sveikiname konkurso laimėtojus! Jūs nuos-
tabūs! Tikimės gausaus dalyvavimo ir kitąmet.

ARTĖJA MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS 
2019 m. sausio 18-25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis 
dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.
Sausio 25 d. 18 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir  
Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Šv. Jono g. 12. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Šiais metais apmąstysime temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 18–20). Šią temą 
ir maldas už krikščionių vienybės savaitę rengė Indonezijos krikščionys. Indonezija, turinti  
265 mln. gyventojų, iš kurių 86 proc. išpažįsta islamą, yra šalis su didžiausia musulmonų daugu-
ma pasaulyje. Tačiau 10 proc. Indonezijos gyventojų yra įvairių tradicijų krikščionys.
Pasaulyje neretai dėl politinių ar kitų priežasčių suvešėja korupcija, godumas ir neteisingumas, 
dažnai sukeliantys visuomenėje nelygybę ir susiskaldymą. Mūsų vieninga malda susiskaldžiusia-
me pasaulyje gali daryti stebuklus Jėzaus Kristaus vardu. Melskime, kad drauge būtume Dievo 
gydančios malonės įrankiai.                                                              Vilniaus Arkivyskupijos informacija

PARAPIJOS BIBLIOTEKA 
Mieli parapijiečiai, primename, kad Bernardinų Bendruomenės centre,  
Šv. Klaros salytėje įsikūrusi parapijos biblioteka. Laukiame Jūsų kiekvieną 
sekmadienį nuo 16 val. iki 16.45 val.
Norintys ateiti kitu laiku skambinkite Jūratei tel. +370 652 44356. 
Iki pasimatymo bibliotekoje!


