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ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose tęsiasi nenutrūkstama Švč. Sakramento 
adoracija. Mūsų, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Adoracija tęsis nuo 
sausio 8 d. 08 val. iki 20 val. Šv. Mykolo koplyčioje. Kviečiame užsirašyti  
bažnyčios zakristijoje 1 valandai adoracijos ir  melstis kartu.
Vilniuje gyvenusi šv. Faustina savo dienoraštyje įrašė maldos žodžius, kuriais 
ji garbindavo Viešpatį Švenčiausiajame Sakramente: „Šv. Ostija, kurioje su-
darytas Dievo gailestingumo testamentas mums, o ypač nusidėjėliams versme 
gyvojo vandens, tyriausios meilės ugnie, vaiste nuo visų mūsų negalių. Šv. Os-
tija, vienintele mūsų viltie per visas kančias ir gyvenimo sunkumus, per tamsą 
ir vidines bei išorines audras gyvenime ir mirties valandą, nepasisekimų ir 
abejonių metu, tarp melo ir išdavysčių". (D. 356).

NAUJAS „ICHTUS“ ALBUMAS   
Krikščioniškos muzikos grupė „Ichthus“ išleido naują, ilgai lauktą ir brandintą 
albumą „Trys“. Jį galima įsigyti Bernardinų bažnyčios knygynėlyje pas budėtoją, 
Vilniaus krikščioniškuose knygynuose bei internetinėje svetainėje www.ichthus.lt

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja  
(Naujieji Metai)

KALĖDŲ AŠTUNTOJI DIENANr. 644 2017 sausio 1 d.

Daugel kartų praeityje 
Dievas yra kalbėjęs mūsų 
protėviams per pranašus, 
o galiausiai šiomis dienomis 
jis prabilo į mus per Sūnų.
Žyd 1, 1–2  

                            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, kalbė-
sime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kiekvienas galėsime sutvirtinti savo tikė-
jimą, 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 susiti-
kimas – 2017 m. 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.

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado 
Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą 
ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo 
pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, 
kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakoji-
mu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus 
ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo 
atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už 
visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo 
jiems paskelbta. 

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai rei-
kėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duo-
tas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nuro-
dęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. 

EVANGELIJA (Lk 2, 16–21)  

PRAKARTĖLIŲ KONKURSO GRAŽIAUSIŲ DARBŲ PARODA 
Gruodžio 30 d. Bernardinų bendruomenės centro patalpose buvo atidaryta 
pranciškoniško prakartėlių konkurso „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ 
geriausių darbų paroda. Joje eksponuojamos į finalą patekusios prakartėlės iš 
visos Lietuvos. Paroda veiks iki sausio 8 d., Trijų Karalių šventės, kada bus pa-
skelbti konkurso nugalėtojai. Kviečiame apsilankyti! 
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KALĖDŲ AŠTUNTOSIOS DIENOS ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sk 6, 22–27: Jis tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu

Ps 66: P. Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,  
telaimina mus ir tesaugo

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters
Lk 2, 16–21: † Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį...  

Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas

ANNO DOMINI 
Naujametiniai linkėjimai tikėjimo šviesoje. Kokia 

jų reikšmė? Krikščionis į naujuosius metus žvelgia 
iš amžinybės perspektyvos. Metai mums duoti 
pasirengti amžinajam gyvenimui. Kristus atėjo į 
žemę atnešdamas šio pasirengimo programą. Mūsų 
užduotis plėsti šioje žemėje Kristaus kuriamą 
teisingumo ir meilės karalystę. Nors mes visuomet 
pasiliekame tie patys, bet kiekvienais metais kas nors 
mūsų gyvenime pasikeičia. Naujieji metai liudija, 
jog dar vienais metais esame arčiau mirties, arčiau 
amžinybės. Kai kuriems šie metai, kuriuos pradeda-
me, bus paskutiniai. Mūsų gyvenimas yra trumpas, 
todėl jį reikia gerai ir išmintingai panaudoti. 

Kiekvienam iš mūsų yra skirti apaštalo Paulius 
žodžiai: „Štai dabar palankus metas, štai dabar 
išganymo diena!“ (2 Kor 6, 2). Kuomet šis metas 
pasibaigs, kito mums nebus duota. Todėl nebijokime 
mums Dievo duoto laiko pašvęsti Kristui. Kosmi-
niais matmenimis žiūrint, Dievo mums duotas 
laikas labai trumpas. Ir vis dėlto jo užtenka, kad 
įvykdytume užduotį, kurią mus įgaliojo atlikti Vieš-
pats. Štai kodėl apaštalas Paulius mus perspėja: 
„Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad 
nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmin-
tingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos“ 
(Ef5, 15–16).

Kad ir kokie būtų nuostabūs naujametiniai linkė-
jimai, visi žinome, jog ateinančiais metais susidur-
sime su sunkumais ir problemomis. Mums labai 
prireiks Šventosios Dvasios siunčiamos išminties, 
tikėjimo palaikomos drąsos ir Mergelės Marijos 
globos. Išmintingas keleivis, eidamas nežinomu 

keliu, turi arba žemėlapį, arba vedlį. Krikščionio 
žemėlapis – Šventasis Raštas, o vedlys – Dievo 
Motina Marija. Kažkas iš teologų Dievo Motiną 
Mariją pavadino „mūsų ateities Motina“, kadangi 
naujuosius metus pradedame jos globojami ir užta-
riami. Šią dieną dėkojame Dievui už padovanotus 
dar vienus metus, dar vieną progą padaryti daug 
gerų darbų Dievui, artimui ir Tėvynei. Mes šau-
kiamės Marijos užtarimo, kuomet apima vienatvė ir 
ištinka skausmai. Meldžiame pagalbos sunkiomis 
nusivylimo dienomis. Pamaldumas Marijai mus 
veda prie Kristaus. Pamaldumas Marijai sudaro 
vieną esminių krikščioniško gyvenimo dimensijų, 
suteikia mums dvasinės taikos, nes taika su Dievu 
yra esminė mūsų kiekvienos dienos nuostata. „Palai-
minti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais“ 
(Mt 5, 9).

Brangieji, nepasiduokime nevilčiai: argi jau nėra 
daugiau poezijos ir nuostabios paslapties Kalėdose? 
Ar nespindi žvaigždės danguje? Ar angelai negieda 
iš aukštybių? Jei mes visi, maži ir dideli, vaikų 
akimis pažvelgsime į pasaulį, pamatysime jį visai 
kitokį ir suprasime, kaip reikia ieškoti tarpusavio 
meilės ir sugyvenimo. Kad galėtume suprasti savo 
klaidas ir pasitaisyti, privalome melsti Mergelės 
Marijos Dievo Motinos užtarimo, jog ji suteiktų 
mums nekaltumu spindinčias akis. Mes patikime 
visus savo prašymus mūsų užtarėjai ir visų Dievo 
malonių tarpininkei Mergelei Marijai. Tesuteikia 
Viešpats mūsų žmonijai taiką ir ramybę. Taikos 
Karaliene, melski už mus.

iš leidinio „Bažnyčios žinios“ 

50-OJI 
PASAULINĖ

TAIKOS DIENA 

sausio 1

Šventasis Tėvas kviečia katalikus ir 
nekatalikus „paversti aktyvų nesmurtą 
taikos politikos stiliumi“

Aktyvus nesmurtas yra būdas parodyti, kad 
vienybė yra galingesnė ir vaisingesnė už konf-
liktus, sako popiežius Pranciškus žinioje 2017 
m. Pasaulinei taikos dienai. 
Pranciškus žinioje kalba ir apie Gerąją Naujie-
ną – Kristaus „radikaliai teigiamą žinią“ apie 
besąlyginę Dievo meilę, kuri priima ir atleidžia 
ir apie kvietimą mokiniams „mylėti priešus“ 
(Mt 5, 44), „atsukti kitą skruostą“ (Mt 5, 39), 
kai neleido užmėtyti akmenimis svetimaujant 
sugautą moterį (Jn 8,1-11), kaip ir kai naktį 
prieš savo mirtį liepė Petrui kišti kalaviją atgal 
į makštį (Mt 26, 52). Jėzus nubrėžė nesmurto 
kelią, kuriuo jis pats nuėjo iki galo, iki kry-
žiaus, per kurį įgyvendino sutaikinimą ir pa-
naikinęs priešybę (Ef 2, 14-16).
Kas priima Kristaus Gerąją Naujieną, atpažįsta 
savyje esantį smurtą ir leidžia, kad būtų išgy-
dytas Dievo gailestingumo, šitaip savo ruožtu 
tapdamas susitaikymo įrankiu, pagal šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio raginimą: „Taika, kurią skel-
biate žodžiu, tebūna dar svaresnė jūsų širdyse“.
Bažnyčia daug kur pasaulyje su įsipareigojimu 
siekia įgyvendinti nesmurtines taikos strate-
gijas, ragindama net labiausiai smurtaujan-
čius veikėjus stengtis kurti teisingą ir ilgalaikę 
taiką. Ir tai nėra vien katalikų Bažnyčios pa-
veldas, o bendras daugelio religinių tradicijų, 
kurioms atjauta ir nesmurtas yra esmiški, ro-
dantys gyvenimo kelią.
Popiežius Pranciškus žinioje nesmurto politi-
kos atramą nurodė šeimoje, prašydamas ne tik, 
kad pasaulis atsisakytų branduolinio ginklo, 
jį uždraustų bei panaikintų, bet kad ir šeimų 
namų aplinkoje liautųsi piktnaudžiavimas, 
smurtavimas prieš moteris ir vaikus. Nesmurto 
politika turi prasidėti tarp šeimų namų sienų, 

o iš čia pasklisti po visą žmonijos šeimą. Popie-
žius Pranciškus kvietė prisiminti šv. Teresėlės 
pavyzdį ir rinktis mažąjį meilės kelią, kad iš-
tartas meilus žodis, šypsena, bet koks menkas 
gerumo veiksmas pasėtų taikos ir draugystės 
sėklą.
Popiežius žinioje Pasaulinei taikos dienai rašo 
kad pats Jėzus Kalno pamoksle mums „įtei-
kė“ taikos kūrimo strategijos vadovą. Aštuoni 
palaiminimai (Mt 5, 3-10) kalba apie žmogų, 
kurį galime laikyti palaimintu, geru ir auten-
tišku: palaiminti romieji, gailestingieji, taik-
dariai,  tyraširdžiai, alkstantys ir trokštantys 
teisybės, sako Jėzus.
Pasak popiežiaus, Jėzaus palaiminimai yra iš-
šūkis ir programa politiniams ir religiniams ly-
deriams, viso pasaulio įmonių ir medijų vado-
vams: jie raginami gventi pagal Palaiminimus 
eidami savo pareigas, taikdarių stiliumi kurti 
visuomenę, bendruomenę arba įmonę, kurioje 
jie vykdo savo atsakomybę. Aktyvus nesmurtas 
yra būdas parodyti, kad vienybė iš tikrųjų yra 
galingesnė ir vaisingesnė už konfliktus.
Pranciškus rašo: „Visi trokštame taikos, daug 
žmonių ją kasdien kuria mažais gestais, dau-
gelis kenčia ir kantriai neša bandymų sukurti 
taiką naštą. 2017 metais įsipareigokime, tiek 
malda, kiek veiksmais tapti žmonėmis, paša-
linusiais smurtą iš širdies, iš žodyno ir gestų ir 
kuriančiais nesmurto bendruomenes, besirūpi-
nančias mūsų bendraisiais namais. Niekas nėra 
neįmanoma, jei tik kreipiamės į Dievą maldo-
je. Visi galime būti taikos kūrėjai. Prašykime 
Mariją, Taikos Karalienę, kad parodytų kelią“. 

Vatikano radijas


