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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI  
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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 3390

BETA KURSAI BERNARDINUOSE

2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje 
organizuojamus BETA kursus. Kursų metu 
bus kalbama apie Sakramentus ir Liturgiją. 
Per 9 susitikimus pagilinsite ne tik savo 
žinias apie Sakramentus, Liturgiją, bet ir 
sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus 
draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis 
diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves 
broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. 
Kursų viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos, 

Norime informuoti, kad 2015 metų parapijos 
vasaros stovykla vyks birželio 19 – 24 dienomis.  
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad  paskaitas 
stovyklos metu maloniai sutiko vesti  Katovicų 
pranciškonų seminartijos rektorius, jaunimo 

kurias ves br. Gediminas Numgaudis OFM. 
Kursų susitikimai vyks pirmadieniais,  
18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2015 m. 
vasario 2 d. 18.30 val., Bernardinų bažnyčioje. 
Norinčius dalyvauti BETA kursuose maloniai 
prašome registruotis adresu: parapija.
bernardinai.lt/betakursai  o neturint tam gali-
mybės – el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com 
arba  telelefonu 8 688 83637.
BETA kursuose vietų skaičius ribotas.

sielovados specialistas br. kun. Witoslaw  
Sztyk OFM. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
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VIEŠPATIES KRIKŠTAS 

Nr. 562     

Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už 
mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių 
dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikš-
tys jus Šventąja Dvasia“. 
Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Na-

EVANGELIJA (Mk 1, 7–11) 

zareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik 
išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant 
dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžian-
čią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu 
mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. 

Atsivėrė dangus, ir 
nuskambėjo Tėvo balsas: 
„Šitas mano mylimasis 
Sūnus. Klausykite jo!“ 
Plg. Mk 9, 7

ŠILDYMO FONDAS

DVD „PO ŽVAIGŽDINIAIS SKLIAUTAIS“ – MŪSŲ KIOSKELYJE

Mieli parapijiečiai, prasidėjus šildymo sezonui kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas galite, 
maloniai prašome aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, 
pažymint „šildymo fondui“. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.

Mūsų kioskelyje galite įsigyti režisieriaus Justino Lingio filmą, sukurtą parapijos 200 metų  
jubiliejui paminėti „Po žvaigždiniais skliautais“.

Bernardinų vaikų ir neįgaliųjų dienos centrų 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.
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SEKMADIENIO PO SAUSIO 6 D. ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 42, 1–4. 6–7; Ps 28; Apd 10, 34–38; Mk 1, 7–11 
P. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

Šv. Ipolitas Romietis (~170 – 235 m.) – kunigas ir kankinys. Šventuoju jį laiko ir katalikų ir or-
todoksų bažnyčios. Jis pirmasis 204 m. nurodė, kad Jėzus gimė gruodžio 25 d., savo parašytuose 
Danieliaus knygos komentaruose. 

Štai ateina Viešpats krikštytis; be palydos, 
apsivilkęs mūsų žmogiškumu, paslėpdamas die-
vybės didingumą, kad sužlugdytų žalčio klastą. 
Galime sakyti, kad pas Joną atėjo valdovas be 
savo asmens sargybinių. Jis atėjo kaip papras-
tas žmogus, atiduotas nuodėmei, palenkė kaktą, 
kad Jono ranka būtų pakrikštytas. Pastarasis, 
ištiktas tokio nuolankumo, bandė atsisakyti, tar-
damas: "Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, 
o tu ateiti pas mane!" (Mt 3,14).

Brangieji, jūs tik pažvelkite kokį brangų turtą 
mes būtume praradę, jeigu Viešpats būtų pa-
klausęs Jono ir nebūtų pakrikštytas. Prieš tai 
dangus buvo uždarytas, mūsų dangiškoji tėvynė 
nepasiekiama. Mes taip žemai kritę, nebūtume 
galėję pasiekti dangaus aukštybių. Bet Viešpats 
ne tik gavo krikštą: jis atnaujino žmogaus seną-
jį „aš“ (plg. Rom 6,6) ir iš naujo suteikė jam 
dieviškumo skeptrą. Dabar staiga „atsivėrė dan-

Jėzaus krikštas ženklina Viešpaties atpirkimo darbo viešą 
pradžią. Šiame atpirkimo darbe dalyvauja visa Švenčiausio-
ji Trejybė: iš dangaus girdimas Tėvo balsas, balandžio pa-
vidalu nusileidžia Šventoji Dvasia. Šiandienos iškilmė yra 
Kalėdų laikotarpio pabaiga ir eilinio liturginio laikotarpio 
pradžia. Prasideda Jėzaus viešoji tarnystė: jis ima skelbti 
Gerąją Naujieną, mokyti, gydyti ligonius ir vaduoti piktųjų 
dvasių varginamuosius. 

ŠV. IPOLITUI ROMIEČIUI PRISKIRIAMA VIEŠPATIES  
KRIKŠTO ŠVENTEI SKIRTA HOMILIJA

KRIKŠTAS 
IR MISIJA

gus“. Matoma realybė tapo suderinta su nema-
toma. Dieviškoji galybė prisipildė džiaugsmu, 
nes tai, kas buvo paslėpta tapo atskleista. Rei-
kėjo juk atverti nuotakos kambario duris jauni-
kiui – Kristui. Kai tik šventoji Dvasia nusileido 
balandžio pavidalu ir dangiškojo Tėvo balsas 
surezonavo kiekvienoje kūrinijos vietoje, plačiai 
atsivėrė amžinieji dangaus vartai (plg. Ps 24,7).

Prašau jūsų, atidžiai klausytis! Ateikite visos 
tautos prie nemirtingumo vandens šaltinio! Šia 
džiugia žinia skelbiu gyvenimą tiems, kurie vis 
dar esate nežinios naktyje. Ateikite iš vergijos į 
laisvę, iš tironijos į karalystę, iš to, kas žūna į 
tai kas nepražūna. Norite sužinoti, kaip ateiti? 
Per šventą ją Dvasią ir vandenį (plg. Jn 3,5). 
Šis vanduo Dvasios veikimu laisto Rojų, gaivi-
na žemę ir džiugina pasaulį. Vanduo, su kuriuo 
nužengė šventoji Dvasia ir kuriuo Kristus buvo 
pakrikštytas, žmogų atgimdė naujam gyvenimui.

Krikštu pradedamą Dievo Sūnaus misiją pa-
tvirtina Tėvo balsas. Dangaus Tėvas gėrisi my-
limuoju Sūnumi: „Tu mano mylimasis Sūnus, 
tavimi aš gėriuosi.“ 

Koks tėvas šioje žemėje nesigėri savo bran-
džiu sūnumi, sėkmingai baigusiu mokslus, 
įžengiančiu į naują gyvenimo etapą... Tėvo 
džiaugsmas dar didesnis, jei sūnus yra gerai 
išauklėtas, pagarbus, klusnus ir žmonių ger-
biamas. Kristus yra mylintis ir klusnus Sūnus. 
Jis didžiadvasiškas, nuolankus ir gailestingas 
Viešpaties Tarnas. Jis nenulauš palūžusios nen-
drės, neužgesins rusenančio dagčio. Drauge jis 
ryžtingai vykdys pavestą misiją – atvers nere-
giams akis, išves belaisvius iš kalėjimo, o svar-
biausia – atleis nuodėmes.[...]

Šis sekmadienis yra gera proga apsvarstyti 
Dievo planą mūsų gyvenimui. Ypač jaunystėje 
daugelis turi planų ir idealų, vienus pavyksta 
iki galo įgyvendinti, kitus – tik iš dalies. Bė-
gant laikui keičiasi aplinkybės, iškyla nauji 
uždaviniai. Viešpats palaimina jauną šeimą 
vaikais. Suplanuotą tarnybinę karjerą keičia ne 
mažiau kilnus tėvystės ir motinystės pašauki-
mas. Užauginus vaikus Viešpats kviečia akty-
viau įsitraukti į savanorišką tarnystę parapijoje. 
Mes dalyvaujame Viešpaties atpirkimo darbe 
iki paskutinės gyvenimo dienos. Kiekvienas 
naujas gyvenimo etapas yra naujas iššūkis, 
naujas būdas tarnauti Viešpačiui. 

Jėzaus krikštas visiškai kitoks negu mūsų. 
Krikštas Jordane nebuvo Krikšto sakramentas, 
nes tikrasis Dievo sakramentas buvo jo Priėmėjas. 
Vis dėlto krikštas Jordane buvo ypatingas įvykis 
Jėzaus ir Bažnyčios gyvenime. Apaštalai gerai su-
prato krikšto Jordane svarbą. Kai buvo renkamas 
apaštalas į Judo vietą, Jėzaus krikštu nurodoma jo 
viešosios tarnystės pradžia (Apd 1, 22). 

Vienas didžiausių gyvenimo slėpinių yra nau-
jo žmogaus gimimas. Nors naujos gyvybės ste-

buklas mus giliai sujaudina, dar slėpiningesnis 
yra „antrasis gimimas“, per Krikštą tampant 
Dievo šeimos nariu. Bažnyčios tėvai pabrėžia, 
kad Jėzus buvo pakrikštytas ne dėl savęs, bet 
dėl mūsų. Jo nepakeitė Jordano vanduo. Pats 
Jėzus perkeičia vandenį, suteikdamas jam dva-
sinio nuplovimo galią. Krikštas yra ne tik gim-
tosios nuodėmės nuplovimas, bet ir įvesdinimas 
į Dievo tautą, pašaukimas būti Jėzaus mokiniu 
ir dalyvauti Jėzaus misijoje. Šia prasme Krikšto 
sakramentas yra ne tik privatus dalykas. Krikš-
to metu Dievas kiekvienam iš mūsų taria: „Esi 
mano mylimas sūnus, mylima dukra.“ Krikštu 
Dievas įteikė mums raktą skaityti ir suprasti 
gyvenimo knygą. Krikšto sakramentas gausiai 
teikia malonę, tačiau tai nereiškia, kad pa-
krikštytas žmogus savaime taps šventas. Hitle-
ris ir Stalinas taip pat buvo krikštyti. Atmetęs 
Krikšto malonę žmogus gali dar žemiau pulti. 
Garsus pamokslininkas ir stebukladarys šven-
tasis Pranciškus Solano buvo įsitikinęs, kad jo 
apaštalavimo galios kyla iš Krikšto. Po misijų 
kelionės į Ameriką grįžęs į tėviškę Ispanijoje 
jis suklupo prie krikštyklos, kur buvo pakrikš-
tytas, ir dėkodamas garsiai kalbėjo Tikėjimo 
išpažinimą– maldą, kurią Krikšto metu už jį 
kalbėjo jo tėvai ir krikštatėviai. 1979 m. Jonas 
Paulius II lankydamasis gimtuosiuose Vadovi-
cuose pagarbiai suklupęs pabučiavo parapijie-
čių gėlėmis išpuoštą krikštyklą, kurioje jis 1930 
m. buvo pakrikštytas. 

Išeidami iš bažnyčios pasišlakstome švęstu 
vandeniu. Šis pasišlakstymas teprimena mums 
krikščioniškąjį pašaukimą ir patvirtinantį Die-
vo žodį: „Tu esi mano mylimasis sūnus ar du-
kra. Tavimi aš gėriuosi.“

Iš Lietuvos katalikų bažnyčios informacinio  
leidinio „Bažnyčios žinios“,  2009 


