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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. Andrius Nenėnas 
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

Žodis tapo kūnu 
ir gyveno tarp 

mūsų. 
Visiems, kurie jį 
priėmė, jis davė 
galią tapti Dievo 

vaikais.    
Jn 1, 14. 12 

EVANGELIJA (Jn 1, 29–34)   
Anuo metu, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas 

prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina 
pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kal-
bėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane 
buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepa-
žinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izrae-
liui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu.“

Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg ba-
landį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko 
virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane 
pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: 
‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekan-
čią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja 
Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra 
Dievo Sūnus.“
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM  
Sausio 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime vokiečių dramos filmą „Crescendo“ (2019), kurį reži-
savo Droras Zahavi. Jo premjera įvyko tarptautiniame Miunche-
no kino festivalyje 2019 m. liepos 3 d., kur sulaukė 10 minučių 
ovacijų. 
Pagrindinis filmo veikėjas – dirigentas Eduardas Šporkas, ku-
riam metamas iššūkis suburti bendrą Izraelio ir Palestinos jaunimo orkestrą. Jaunuoliai yra pasi-
daliję į dvi skirtingas grupeles, o jų priešprieša jaučiama ne tik profesinėje aplinkoje, bet ir už jos 
ribų. Eduardas, atsidūręs konflikto epicentre, stengiasi šią neapykantą pažaboti.
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pa-
sidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE  
Zenono Nekrošiaus ir Virgilijaus Usinavičiaus fotografijų paroda „Kelias į Laisvę.  
Lietuva 1988–1991 metais“.

„1991 m. rugpjūtį griuvo melo ir blogio imperija, nusinešdama ir sovietų garbinamus stabus. Lietuva 
vėl grįžo į laisvų valstybių šeimą, iš kurios ji buvo jėga išplėšta. Fotografai Zenonas Nekrošius ir Virgi-
lijus Usinavičius dar kartą dovanoja Lietuvai įamžintas nepakartojamas akimirkas ir išgyventas emo-
cijas. Ši paroda kaip plazdanti trispalvė vėl suvienija mus visus, jungia praeitį ir dabartį, nutiesdama  

kelią į ateitį. Nuotraukos, kuriose užfiksuoti įsimintiniausi 
Lietuvos istorijos lūžio momentai, lėmę Lietuvos valstybingu-
mo atkūrimą, ne tik atskleidžia Tautos dvasią ir nemarumą 
kelyje į Laisvę, bet ir įpareigoja mus visus saugoti ir branginti 
iškovotą bei apgintą Lietuvos Nepriklausomybę“ (A. Rupšytė, 
Sąjudžio metraštininkė).
Paroda veikia Bernardinų Bendruomenės centre iki vasario  
27 dienos. 

                          SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame 
kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogai, kurie mie-
lai prisijungė prie mūsų parapijos bendruomenės.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!
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REGISTRUOKITĖS Į ALFA KURSĄ BERNARDINUOSE
2023 metų sausio 16 d. mūsų parapijoje prasidės ALFA kursas, kuris skirtas 
pamatiniams krikščioniškojo tikėjimo klausimams aptarti. Kurso susitikimai vyks 
pirmadieniais nuo 18:30 val. Bernardinų bažnyčioje, Maironio g. 10. Iš viso numa-
tome 11 susitikimų. 

Nuoroda registracijai: https://bit.ly/alfakursas2023. Daugiau informacijos: https://www.facebook.
com/VilniausBernardinai ir www.bernardinuparapija.lt
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel. 8 698 76798 arba e-paštu: 
ausratyla@yahoo.com iki 2023 sausio 16 d.

Vilniaus arkivyskupijoje vyksta nuolatinė Šven-
čiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais 
kviečiama melstis:

 už taiką, 
 už sinodinį kelią, 
 už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį  

 gyvenimą ir šeimą.
Mūsų parapijai priskirta diena – sausio 19 (ke-
tvirtadienis). Adoracija prasidės 8.00 val. po 
rytinių Mišių ir tęsis iki vakaro 18.00 val. Trijų 

Karalių koplyčioje. Kviečiame įsijungti bendrai 
maldai.
Liturginės valandos bus: 8.15 Rytinė; 12.00 
Dieninė; 17.30 Vakarinė.
Parapijos facebook paskyroje paspaudę nuoro-
dą: https://bit.ly/Nadoracija rasite valandinę len-
telę, kurioje bus ga-
lima užsiregistruoti 
grupelėms ar pavie-
niams asmenims, 
kad būtų užtikrin-
tas budėjimas prie 
Švč. Sakramento.

 II EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 49, 3. 5–6: Tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganymas  
pasiektų žemės pakraščius

Ps 40: P. Aš ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.
1 Kor 1, 1–3: Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus

Jn 1, 29–34: † Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Įdomi ir turtinga visais 
atžvilgiais šio sekma-
dienio Evangelija. Prieš 
mūsų akis vėl Jonas 
Krikštytojas. Tas, kuris 

ragino atsiversti ir taisyti Viešpačiui kelią, pats 
mato ateinantį Jėzų. Mato, išpažįsta ir kitiems 
parodo. Įdomi ta nuoroda. Jonas nerėkia: „Žiū-
rėkite, Jis jau čia.“ Nevartoja ir jokio politikai, 
nei žvaigždei apibūdinti būdingo termino. Gal 
net ir rankos gesto nerodo. Tik ištaria vieną 
gražiausių visų laikų išpažinimų: „Štai Dievo 
Avinėlis.“
Šiandien šis titulas daug kam iš mūsų atrodo 
paslaptingai. Gal net kiek paniekinamai, nes 
perdėm klaidingai įsivaizduojama, kad avinėlis 
yra tik toks keistas g yvulys, neatsiejamas nuo 
egzotikos. Tačiau visgi šis pasakymas turi be 
galo gilią prasmę. Šis terminas turi apokaliptinę 
g yslelę, kadangi tikima, jog laiko pilnatvei atėjus 
būtent avinėlis sunaikins blogį pasaulyje. Taip 
pat reikia prisiminti ir Perėjimo per Raudoną ją 
jūrą įvykį. Jo išvakarėse izraelitai valgė avinėlį. 
Avinėlio kraujas išgelbėjo Izraelį. Ir pagaliau 
avinėlis – nuoroda į kančią. Tai kenčiantis tar-
nas, apie kurį taip pat kalba Senasis Testamen-
tas, vedamas pjauti, kaip auka už nuodėmę.
Galime drąsiai sakyti, kas Avinėlis – lūkesčių 
ir vilčių išsipildymas. Jonas Krikštytojas Jį 
atpažįsta esantį tarp žmonių.

Galime tik stebėtis, kad Evangelijoje pagal Joną 
nekalbama apie Jėzaus ir Jono Krikštytojo gi-
minystę. O gal tai ir neprasminga. Svarbiausioji 
žinia tiek šio trumpo teksto, tiek ir visos Evan-
gelijos pagal Joną – apreikšti Jėzų Izraeliui. Ir 
kartu visam pasauliui.
Taigi, ir mes turėtume įsiklausyti į Jono žodžius: 
„Štai Dievo Avinėlis!“ ir ryžtis atpažinti Jėzų 
ne auksinėse monstrancijose, ne kaip superžvaigž-
dę, istorijos ir kultūros magnatą, bet kaip Dievą. 
Be galo paprastą, nes esantį tarp mūsų, silpnų 
žmonių. Ir tokį didingą, nes galintį būti tarnu, 
tarsi avinėliu, vedamu pjauti.
Kartu šiame trumpame Evangelijos tekste pa-
liudijama, kad Jėzuje prasideda nauja kūrinija: 
balandis – naujos kūrinijos simbolis – pasilieka 
virš Jo. Tas veiksmažodis pasilikti evangelisto 
Jono itin mėgstamas. Tai reiškia, jog Jėzus ir 
Tėvas yra viena.
Kartu tai yra ir kvietimas kiekvienam krikščio-
niui per visas dienas būti tik su Tuo, ant kurio 
pamatysime Dvasią it balandį. Taigi, ir kiekvie-
nas iš mūsų liudykime pasauliui, kad Kristuje 
išsipildo visos viltys ir lūkesčiai, nesjis yra tas, 
kuris diena iš dienos mums leidžiasi pažįstamas, 
nes nuolat, kaip nuolankusis tarnas, eina ant 
kryžiaus sunaikinti mus kaltinantį skolos raštą...

 
kun. Nerijus Pipiras

Bernardinai.lt

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

Švč. Sakramento adoracija 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI  
Sutuoktinių susitikimų pagrindinė veiklos forma – pamatinės savaitgalio rekolekcijos, kurias veda 
trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems 
apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti savo pašaukimą kaip Die-
vo planą. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius 
ir santuokos stažas neribojamas.
Artimiausias savaitgalis: 
2023 m. vasario 10–12 d. Pavilnio rekolekcijų namuose (Vilniuje)
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt

MAŽOJI AKADEMIJA KVIEČIA Į PAVASARIO SEMESTRO KURSUS  
Šių metų Mažosios akademijos pavasario semestre vyks 7 ciklai. Didžioji dalis užsiėmimų vyks 
gyvai Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8. Mažoji akademija klausytojams kituose 
Lietuvos miestuose paruošė du gilinimuisi į Šv. Raštą ir krikščionišką dvasingumą skirtus kursus. 
Juos bus galima klausyti nuotoliniu būdu, prisijungiant per jau įprastą Zoom programėlę.
Pavasario semestras prasideda 2023 m. sausio mėnesį. Mažosios akademijos klausytojų rekolekci-
jos numatomos kovo 24–26 d. Besidominčius klausytojus prašome kreiptis į ses. Rimą.
Registracija į kursus vyksta iki sausio pabaigos arba kol yra laisvų vietų. Registracija privaloma.
Kursų anotacijos, dėstytojų pristatymai, detalus užsiėmimų tvarkaraštis ir rekomenduojamos lite-
ratūros sąrašai, registracija – https://lkma.lt/index.php?id=135.


