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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

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 
Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Atviras maldos ir šlovinimo vaka-
ras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“
Sausio 25 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šį kartą šlovins Artūras Chali-
kovas ir svečiai ekumeninė grupė EKUMENA!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel.+370 610 06611

KVIEČIAME KURČIUOSIUS KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS 
Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13.00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus verčiamos į 
gestų kalbą vertėjo  iš Vilniaus  apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Kviečiame dalyvauti ir šia 
žinia dalintis.

2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2018 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 25 – liepos 1 dieno-
mis  poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš 
Italijos Simone di Gesu Frosali OFM. Visą detalesnę informaciją skelbsime vėliau. 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.

DAILĖS ARTELĖ KVIEČIA 
į profesionalias piešimo ir tapybos pamokas Bernardinų socialinio centro patalpose  
(Maironio g. 10).
Pasiruošimas stojamiesiems dailės egzaminams – akademinis piešimas (pirmadieniais  
16.00–18.00 val., 18.00–21.00 val.),  vaikų dailės pamokos 7–11 metų vaikams (ketvirtadieniais 
16.00–18.00 val., šeštadieniais 11.00–12.30 val.), paauglių ir jaunimo akademinės tapybos pa-
mokos (trečiadieniais 16.00–18.00 val.), suaugusiųjų piešimo pamokos (pirmadieniais 18.00 – 
21.00 val.), suaugusiųjų tapybos pamokos (ketvirtadieniais 18.00–21.00 val.).
Pamokos mokamos. Daugiau informacijos: vadovė Nijolė, tel. +370 601 12210; www.dailesartele.lt 

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Gali-
lėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atė-
jo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsivers-
kite ir tikėkite Evangelija!“ 

Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė 
Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius 
tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Ei-
kite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių 

EVANGELIJA (Jn 1, 35–42)  

Prisiartino Dievo karalystė. Tikėkite Evangelija!  Mk 1, 15 

III EILINIS SEKMADIENISNr. 689 2018 sausio 21 d.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Vasario 5 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą 
su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Au-
driaus Juzėno  filmą EKSKURSANTĖ (Lietuva, 2013). 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 
10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti 
įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas  +370 650 74189

žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo 
su juo. 

Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebedie-
jaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betai-
sančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Pa-
likę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, 
jie sekė paskui jį. 
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III EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jon 3, 1–5. 10: Niniviečiai nusigręžė nuo piktojo kelio 

Ps 25: P. Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.
1 Kor 7, 29–31: Šio pasaulio pavidalas praeina

Mk 1, 14–20: † Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!

Geroji Naujiena yra netikėta. Būtent šis api-
būdinimas taip dažnai kartojamas, jog pats ima 
pabosti. Bet kaip apsakyti tikrovę, kuri nuolat 
naujai nušvinta? Štai ir šio sekmadienio skaitinys 
– Jonas suimamas, o Jėzus skelbia: „Dievo 
karalystė čia pat!“ Ar ne akibrokštas? Ten, kur 
kalėjimas, tamsa, neviltis. Tuomet, kai aistrin-
gas pranašas jau priartėjo prie savo gyvenimo 
pabaigos. Tuomet, kai jokie ženklai dar neap-
reiškia Mesijo – tik ( vėliau) žvejų palikti tinklai 
ir valtys. Vietoj to, kad dirbtų, jie nuseka paskui 
keistuolį, kalbantį neįmanomybę.

Ir – įstabiausia – visas Jėzaus liudijimas 
tapo tiesa. Gyvenimu ir keliu tapo daugeliui. Ir 
šiandien mes paliekam tinklus, valtis, įprastus 
namus, kad žvejotume ne tose gimtose erdvėse, 
kad kurtume naują jį laiką, kuris jau skleidžiasi 

ir bręsta esamybėje. Andai Jėzaus ištarti žodžiai 
apie Dievo kalralystę įsikūnyja mumyse, kurie 
tikime, viliamės ir mylime. Mes esame palytėtieji, 
o mūsų gyvenimai liečia ir šaukia kitus. Juk tai, 
kas vyksta mums ir su mumis, vienaip ar kitaip 
atsišaukia visų likimuose. Svarbu gyventi Dievo 
karalystės tikrove, kad aidas mūsų skelbimo pa-
siektų išalkusias ir suvargusias pasaulio piligri-
mų sielas. Nes kas kitas, jei ne Viešpaties žodis, 
galėtų jų laukti šešėliuotuose Žemės keliuose? Kas, 
jei ne Evangelija, jei ne Geroji naujiena prisodrins 
žiojėjančias tuštumas? Tik nepavarkime būti 
Jėzaus kelionės bendrais, nepavarkime matyti 
stebuklus, nepavarkime džiaugtis ir dalintis 
džiaugsmu – mes, kurie vadinamės ir esame Jo 
mokiniais.

Br. kun.Arūnas Peškaitis OFM

Šiomis dienomis Vokietijoje, Augsburge 
sausio 4-7d. vyko tarptautinė šlovinimo 
konferencija pavadinta MEHR 2018. Prieš 
12 metų nedidelė grupelė jaunų žmonių 
pradėjo nuolatinės maldos ir nuolatinio 
šlovinimo iniciatyvą - 24 val. per parą, 7 d. 
per savaitę - melstis už tikėjimo entuziaz-
mo atgimimą Europoje. Šiandien ši malda 
jau neša vaisius - maldos ir šlovinimo kon-
ferencijoje dalyvavo apie 10 000 žmonių, 

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.

MEHR. Kas tai? daugiausia iš vokiškai kalbančių šalių. Da-
lyvavo ir apie 70 lietuvių iš Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Kretingos, Gargždų ir kt. 
bei gyvenantys lietuviai Vokietijoje. Lie-
tuvių piligrimai keliavo su broliais pran-
ciškonais - br. Gediminu Numgaudžiu, bei 
br.Pauliumi Vaineikiu. 

Savo liudijimais apie konferenciją dalina-
si parapijiečiai.

Jaudinantis. Nepaprastai įdomus. Gyvenimą 
keičiantis. MEHR – tai daugiau nei konferen-
cija. MEHR – tai įvykis. Tikras įkvėpimas. 

Tai neišsenkanti maldos ir šlovinimo versmė! 
Laikas plačiai atverti visas mūsų už-
tvaras, nes mūsų akyse Dievas daro 
nauja, kurios dalimi tu pats gali būti. 
Keturios dienos, kurios išsklaidys tavo asme-
nines ribas, keturios dienos didingo šlovini-
mo. Tai – MEHR 2018 ! Tikrai verta važiuoti 
į MEHR 2019! Atsinaujinimas !

Gintarija

Apie MEHR sužinojau iš parapijietės  Gin-
tarijos  prieš metus. Ji ką tik buvo grįžusi iš 
šio festivalio, pajutau, kad ir aš noriu važiuoti 
kitąmet. Šios minties neapleidau ir,Viešpačiui 
leidus, sausio 2 d. išvykau į MEHR festivalį. 
Naujų Metų pradžia – nauja pra-
džia. Norėjau garsiai šlovinti Dievą di-
delėje minioje žmonių. Taip ir buvo. 
Gerumo dvasia tvyrojo visur. Nesijautė žmo-
nių masės, niekas nesistumdė, nerėkavo. Buvo 
tiesiog gera būti tarpe visų – Šlovė Dievui! 
Norėčiau pasidalinti keletu minučių iš paskai-
tų, kurios man įstrigo: Kai jau nenori būti ge-
ras, eik pas Jėzų. Myli Jėzų iki gyvenimo galo. 
Melskis už savo draugus, kaimynus, šeimą, 
aplinką, kad Jie pažintų Jėzų. Nėra nei vienos 

širdies, kurios Jėzus negali atverti. Melstis už 
kitus, t.y. juos laiminti. Su kitu elkis lyg jie 
būtų Karaliaus vaikai. Uolumas be išminties 
veda prie stabo. Dažnai bėgame nuo Dievo, 
liekame kur esame saugūs. Nesirūpink vien 
savo našta tai Dievo darbas. Ilsėkis jo glėby-
je. Išmok laukti Dievo iniciatyvos. Melskitės, 
padrąsinkite kitus, tarnaukite. Jei dangus bus 
prioritetas, visa kita ateis savaime. Jeigu tu 
nepasiduosi, tu laimėsi. Laukime Viešpaties 
vedami.

Aleliuja, Jūratė

Tęsinį skaitykite kitame laikraštėlyje


