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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

                            NAUJOS PARODOS BERNARDINUOSE
Virgilijaus Navalinsko fotografijų paroda   

„Lietuvos bažnyčios ir koplyčios“.
Paroda eksponuojama Bernardinų bažnyčios koridoriuje. Fotografija V. Nava- 
linską  traukė nuo vaikystės, o rimčiau ja susidomėjo prieš 10 metų. Pra-
džioje fotografavo vaizdus kelionėse, vėliau susikoncentravo į bažnyčių, kitų 
religinių objektų fotografavimą. „Bažnyčias man patinka ne tik fotogra- 
fuoti, patinka jose ar šalia jų būti, jausti ramybę.  Skaitydamas apie vieną  
bažnyčią, susidomiu kitomis, kaimyninėmis. Kai būnu perskaitęs apie jas, 
norisi nuvykti pamatyti“ – teigia Virgilijus.
Parodą bus galima aplankyti iki sausio 25 d. 

Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Šiapus ir anapus paveikslo“. 
Paroda eksponuojama Bernardinų galerijos trečiame aukšte. Parodos tematika yra susieta su da-
barties iššūkiais, pamąstymais apie gamtą, žmogaus veiklą ir jos pasekmes. Tapytoja Gražina 
Vitartaitė apie parodą sako: „Aš renkuosi temas svarbias ir opias mums ir Lietuvai: piliakalniai, 
Kuršių nerija, marios, didieji ežerai, Nemuno slėnis, gimtosios Krekenavos apylinkės ir Nevėžio 
vandenys. Vieta labai svarbi mano kūryboje, būtent gimtoji vieta – Lietuvos kraštas. Kraštovaiz-
dis, kurį aš renkuosi, tarnauja tik kaip impulsas, svarbus ne išorinėmis formomis, bet tvyrančia 
atmosfera, nuotaikomis.“
Parodą bus galima pamatyti iki kovo 6 d.
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Dievas pašaukė mus per 
Evangeliją, kad įgytume 
mūsų Viešpaties Jėzaus 

Kristaus garbę.
2 Tes 2, 14  

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyva-
vo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pa-
kviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, 
Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.

Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? 
Dar neatėjo mano valanda!“

Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis 
jums lieps“.

Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplo-
vimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.

Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. 
Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Da-

bar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
Paragavęs vynu paversto vandens, ir neži-

nodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė 
vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį 
ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau sta-
to geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet 
prastesnio. Otu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.

Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilė-
jos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir moki-
niai įtikėjo jį.

Paskui jis su savo motina, broliais ir moki-
niais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko 
kelias dienas. 

EVANGELIJA (Jn 2, 1–12)   
KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui."

KAIROS REKOLEKCIJOS STUDENTAMS 2022
Vilniaus akademinės sielovados centras siūlo palikti visus rūpesčius, 
užsiėmimus ir pakilti į k i t o k i o laiko juostą!
Jei esi studentas ir dar nesi dalyvavęs KAIROS laike – tai tavo ga-
limybė. Tavęs laukia puiki komanda, tavo bendraamžiai ir nesibai-
giančios malonios "Kairų" staigmenos.
Jau tradicinės Vilniaus akademinės sielovados centro "Kairos" re-
kolekcijos įvyks sausio 31 – vasario 3 dienomis Guopstose, Trakų 
rajone, gražiame gamtos prieglobstyje.
Dalyvio įnašas - 45 eurai. Registracija – shorturl.at/auyP7.
Daugiau informacijos tel.: +370 623 15766 (Matas) arba matas.balt@gmail.com 
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REGISTRUOKITĖS Į GAMA KURSĄ BERNARDINUOSE!
Nuo 2022 metų sausio 24 d. mūsų parapijoje yra organizuojami GAMA kursas. 
Kurso metu bus kalbama apie krikščionybės dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite 
į vienų iš svarbiausių krikščioniškojo tikėjimo dogmų esmę, suprasite jų reika-
lingumą krikščionio gyvenime, numatoma tokia programa (temų eiliškumas gali 
kisti, derinsimės prie pranešėjų galimybių):

Dalindamiesi grupelėse savo patirtimis, supratimais, tvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite  
senus draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves  
broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Apie kurso vidurį vyks savaitgalio rekolekcijos,  
vasario 25-27 d.d., kuriose konferencijas ves vienas žymiausių Katalikų Bažnyčios dogmų  
specialistų Lietuvoje kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis. Šiuo metu jos yra numatomos  
Trinapolio rekolekcijų namuose su turtinga programa.  
Kurso susitikimai vyks pirmadieniais, nuo 18:30 val. Pirmasis susitikimas, kaip jau minėjome 
vyks 2022 m. sausio 24 d., pradžia 18:30 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Šiuo metu planuojame kursą ir rekolekcijas organizuoti kontaktiniu būdu, bet viską tikslinsime 
eigoje, derinsimės prie situacijos, kurią diktuos laikmetis. 
Registracija JAU ATIDATYTA Vilniaus Bernardinų parapijos internetiniame puslapyje:  
https://www.bernardinuparapija.lt/pradinis/skelbimai/560-gama-kursas-2022
ir parapijos facebook paskyroje: https://www.facebook.com/VilniausBernardinai/
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel. +370 698 76798 arba  
rašykite jai e-paštu: ausratyla@yahoo.com 
Auka už kursą (be rekolekcijų) – 15€, pervesti: VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 
PARAPIJA, a.s.  LT30 7300 0101 3343 9118, bankas: SWEDBANK AB, pavedimo paskirtis: 

„Už Gama kursą”.

1. Kodėl reikalingos Bažnyčios dogmos?  
Ką jos mums turi pasakyti? 

2. Kaip Jėzuje telpa tikras Dievas ir  
tikras žmogus? 

3. Kodėl yra angelai ir ką jie veikia mūsų  
gyvenimuose?  

4. Kodėl Marija vadinama Dievo motina? 
5. Kaip aiškinamas Vienas Dievas ir  

Trys Asmenys? Kas yra Trejybė?

6. Ką reikšia Marijos nekaltas prasidėjimas  
ir kuo jis yra svarbus? 

7. Ką mums sako Marijos Dangun ėmimas? 
8. Ką reiškia popiežiaus neklaidingumas ir 

kada bei kaip jis neklysta ?  
9. Kodėl yra skaistykla?
10. Ką mums sako galutiniai dalykai: sielos  

nemirtingumas, kūnų prisikėlimas ir  
Paskutinis teismas?

Kretingoje vykstančioje kapituloje Mažes-
niųjų brolių ordinas (pranciškonai) išsirinko 
savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazi-
miero provincijos ministru tapo kun. Evaldas 
Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias 
pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM.

Pranciškonai išsirinko ir br. Evaldo pagal-

bininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius 
Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos na-
riais – išrinkti kun. Paulius Bytautas OFM, 
kun. Andrius Dobrovolskas OFM, kun. To-
mas Žymantas OFM ir kun. Alvydas Virbalis 
OFM.

Sveikiname brolius pranciškonus!

Išrinkta naujoji pranciškonų Lietuvoje vadovybėII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 62, 1-5: Viešpats džiaugiasi savo tauta
Ps 96: P. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

1 Kor 12, 4–11: Ta pati Dvasia dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka
Jn 2, 1–12: † Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje

Kanos vestuvės turbūt viena žinomiausių 
ir mėgstamiausių Evangelijos ištraukų. Jau 
vien todėl, kad joje kalbama apie puotą, ir 
mums nesunku įsivaizduoti gražią šventę. 
Nesvetimas šis pokylis, nors ir Galilėjos 
Kanoje. Ir žinia joje iš tiesų yra gera. Jėzus 
čia tikras draugas, kurį bėdoje pažinsi. Jis 
- gelbėtojas. Tokiu Jėzumi lengva patikėti, 
tokiu Jėzumi norisi tikėti.
Tačiau mano žvilgsnis šįkart krypsta į 

Mariją. Man šįkart užkulisiai yra svarbesni 
nei veiksmas scenoje, nes būtent jie atsklei-
džia veiksmo esmę. Per Mariją pasigirsta 
Geroji žinia ir parodoma Jėzaus šlovė.
Pirmiausia man gražus Marijos pastabu-

mas. Ji pastebi, kad trūksta vyno. Neįma-
noma pastebėti šiaip sau, netyčia; stebima 
tuomet, kai rūpi, maža to - kai myli. Marija 
myli tuos žmones, ji žvelgia į juos ir pamato. 
Pamačiusi ji ieško sprendimo. O sprendimas 
atsiėjo nelengvai: Marija, auginusi Jėzų nuo 
pat ėdžių, skatinusi žengti pirmą žingsnį, 
tarti pirmus žodžius, auklėjusi ir globojusi 
jį, šiandien skatina Jėzų aktyviai veiklai. 
Turėdama galimybę atitolinti Kristaus taurę, 
ji skatina pradėti ją gerti, ji skatina pradėti 
Atpirkimo darbą. Marija turėjo apsispręsti. 

Ir atpildas už tai nėra pats tinkamiausias. 
Marija viešai įžeidžiama: „O kas man ir 
tau, moterie?" Kur dingo mama? 
Skatindama pradėti Jėzų veikti, ji ne-

betenka sūnaus. Šiandien ji turi suprasti, 
kad Jėzus - ne tik sūnus, bet ir Viešpats. Iš 
meilės draugams Marija pasiruošusi priimti 
viešą pastabą. Iš meilės Dievui ji pasiruošusi 
nebetekti sūnaus.
Marija šiandien nepaprastai drąsi. Viską 

dėjusi širdin ir tyliai svarsčiusi, šiandien 
drąsiai ir ryžtingai veikia. „Darykite, ką 
tik jis jums lieps", - tai ne patarimas ar 
bandymas kažkaip maloniai įkalbėti sūnų 
užuolankom, kaip tik motinos sugeba, 
ne - tai liepimas. Ji tikra tuo, ką sako, ji 
užsispyrusiai pasitiki Dievo Apvaizda. Ji 
taip myli, kad nebeatitolina skausmo, kurį 
jai teks išg yventi.
Kaipgi nevadinsime jos mūsų Motina, jei 

ji šitaip mus myli. Ir kaip nesidžiaugsime. 
Kokia didi ta puota, pastūmėjusi Viešpatį 
mūsų išganymui, suteikusi mums tikrą jį 
džiaugsmą ir laimę.

Kun. Mozė Mitkevičius


