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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

IV EILINIS SEKMADIENISNr. 648 2017 sausio 29 d.ŠV. VALENTINO DIENA 
Vasario 14 d. (antradienį) 18 val., Šv. Valentino dieną,  į Eucharistinę meilės puotą  kviečiame su-
tuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Mažesniųjų 
brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.

Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.  
Mt 5, 12a  

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir at-
sisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabi-
lęs mokė: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų 
yra dangaus karalystė. 

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie 

bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestin-

gumo. 

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo 

vaikais. 
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų 

yra dangaus karalystė. 
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir 

persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite 
linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus 
atlygis danguje“. 

EVANGELIJA (Mt 5, 1–12a)  

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ 
Š.m. vasario 24-26 dienomis Vilniuje vyks kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo  
susitikimas. Prašome pagalbos apgyvendinant jaunimą, į susitikimą atvyksiantį iš visos  
Lietuvos. Jeigu galite padėti ir pasidalyti savo namų šiluma, prašome registruotis parapijos  
svetainėje www.bernardinuparapija.lt eančioje nuorodoje. Kilus klausimams galima kreiptis  
tel. +370 686 73408 Gintarija arba gintarijaka@gmail.com. Iš anksto dėkojame už geravališkumą. 

KONFERENCIJA MALDA UŽ IZRAELĮ 
Vasario 4 d. Vilniaus dailės akademijoje (Maironio g. 6, Gotikinėje salėje) nuo 11.00 val. iki 16.30 
val., vyks konferencija „Malda už Izraelį“. Konferenciją ves br. Gediminas Numgaudis OFM. Ren-
ginio programą galite rasti facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“. Kviečiame dalyvauti!

2017 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2017 metų jubiliejinė dešimtoji parapijos vasaros stovykla vyks  
birželio 26 – liepos 1 dienomis  poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone.  Maloniai kviečiame pla-
nuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

BERNARDINŲ BLUSTURGIS 
Nori naujų rogių, bet neturi, kur dėti senųjų? O gal iš močiutės paveldėjai senovinius sidabrinius 
šaukštelius, bet nori naujų? Tuomet kviečiame į Bernardinų blusturgį!
Jei turite nebenaudojamų, bet geros kokybės ar nedidelių buities daiktų, kiekvieno mėnesio II-ąjį 
sekmadienį, iškart po rytinių šv. Mišių, laukiame jūsų vidiniame mūsų bažnyčios kiemelyje, kur ga-
lėsite parduoti, dovanoti ar mainyti savo atsineštus daiktus. (Pastaba: esant blogam orui rinksimės 
didžiajame bažnyčios koridoriuje).
Artimiausias Blusturgis vyks vasario 12 d. 12 val. Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir 
facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“. 

PARAMOS KONCERTAS 
Maloniai kviečiame Jus vasario 4 dieną, 19 val. 30 min., po 18 val. Šv. Mišių, į interneto dienraš-
čiui Bernardinai.lt skirtą paramos koncertą, kuris vyks Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčioje. Koncerte skambės F. Šuberto mišios As-dur, kurias atliks Oslo universiteto 
mišrus choras, vadovaujamas Gjermundo Bjørklundo, bei dirigento Tado Šileikos vadovaujamas 
Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras. Solistai: Vera Talerko (sopranas) iš Latvijos, Justė 
Jankauskaitė (mecosopranas), Juozas Janužas (tenoras), Tomas Kildišius (baritonas).
Koncerto metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinai.lt veiklai.
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IV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sof 2, 3; 3, 12–13: Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir skurstančią tautą 

Ps 146: P. Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė
1 Kor 1, 26–31: Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna

Mt 5, 1–12a: † Palaiminti dvasingieji vargdieniai

Geroji Naujiena mus šiandien kreipia į krikš-
čionišką jį tobulumą, kreipia į šventumą.  
O kaip iš tiesų reikia siekti šventumo? Kristus 
per palaiminimus mums įvardija pagrindinius 
principus, kaip reikia siekti tikrosios laimės 
ir kaip elgiantis galima pasiekti šventumą. 
Šventumas – tai tarsi aukštas kalnas, kuris pa-
siekia dangų ir Dievą bei parodo takus, kuriais 
žmogui dera keliauti. Kristus įvardija 8 (arba 
tiksliau 9) tokius takus. Taigi palaiminimai 
ir yra tie skirtingi takai, vedantys į tobulumą, 
vedantys į šventumą. Vieni iš jų yra trumpes-
ni, bet sudėtingesni, kiti galbūt ilgesni, tačiau 
paprastesni.   
Bažnyčia primindama mums šiuos takus (pa-

laiminimus) nori, kad mes išsirinktume keletą iš 
jų ar bent jau vieną ir nuspręstume savo gyveni-
me jais/juo keliauti. Šie palaiminimai žmogui 
gali atskleisti gyvenimo prasmę. Šventumas 
tikrai nėra toks reiškinys, kuris slypi vien dide-
liuose ir nepaprastuose dalykuose. Šventumas – 
tai meilė, kuri yra apreikšta mažuose dalykuose. 
Tai, pavyzdžiui, motina ir tėvas, kurie rūpinasi 
savo vaiku nuo jo pradėjimo akimirkos, kartais 
net iki natūralios jo mirties. Šventumas –  
tai rūpinimasis, kad niekas namuose nebūtų 
alkanas, tai kasdieninė tarnystė virtuvėje, tai 
geranoriška šypsena kitam žmogui, tai kantrus 
aptarnavimas kliento parduotuvėje, tai gerumas 

biure, mokykloje ir pan. Šventi juk nebūtinai turi 
baigti begalę studijų, jie neprivalo ir neturi būti 
karjeristais, jie neturi būti „vunderkindais“, 
kurie disponuoja begale neeilinių talentų. Tačiau 
jie turi įvaldyti vieną labai svarbų dalyką – 
kasdieninio gyvenimo kultūrą. Būtent kasdieni-
nio gyvenimo kultūra parodo tikrą ją žmogaus 
brandą. Kartu ją parodo ir žmogaus žodžio 
kultūra, aprangos kultūra, diskusijų ir kalbų bei 
maldos kultūra. Galima pasakyti, jog šventumas 
– tai dieviška buvimo kultūra, kurią čia žemėje 
žmogus gali pasiekti. Nes tik tas žmogus, kuris 
savo gyvenime praktikuoja gerumo, meilės, 
geraširdiškumo kultūrą, gali pasiekti Dangaus 
Tėvo namus. Visi šie dalykai kaip tik ir sudaro 
dievišką ją buvimo kultūrą. O be jos vargu ar 
kas nors gali pasiekti amžiną ją laimę.  
Šventumas – tai toks reiškinys, kuriuo reikia 

sekti, kurį reikia kasdien praktikuoti savo gyve-
nime, o ne apie jį prisiminti prie progos ar tik 
retkarčiais. Mes gyvename pasaulyje, kuriame 
trūksta elementarios kultūros, bet nepaisant to, 
Dievas nori, kad mes spinduliuotume dar ir 
visai kitokio konteksto kultūra – tokia kultūra, 
kurios iš mūsų laukia Jis. Tai šventumo sekimo 
bei šventumo praktikavimo kultūra. Ir tik tada 
mes drąsiai galėsime vadintis ir iš tiesų būti 
palaiminti...  

kun. Ernestas Maslianikas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas dalyvavo Pasauliniame apaštaliniame 
Gailestingumo kongrese (WACOM), vyku-
siame sausio 16–20 dienomis Filipinuose. Ke-
tvirtajame Pasauliniame apaštaliniame Gailes-
tingumo kongrese buvo gilinamasi į vienybės ir 
misijos temas. Antrąją Kongreso dieną arkivys-
kupas Kongreso dalyviams pristatė filmą „Pir-
masis Dievo Gailestingumo paveikslas“ (2016). 

Kongresas prasidėjo Manilos Katedroje, vėliau 
Kongreso dalyviai lankėsi Šventojo Tomo uni-
versitete, Tėvo Pijaus šventovėje Batango mies-
te, Dievo Gailestingumo šventovėje Malolos 
vyskupijoje. Kongresas baigėsi iškilmingomis 

Gailestingumo  
kongresas  
Filipinuose

šv. Mišiomis po atviru dangumi Balangos vys-
kupijoje.

Penkias dienas maždaug šeši tūkstančiai fi-
lipiniečių ir svečių iš viso pasaulio dalyvavo 
Kongreso renginiuose, klausėsi pranešimų, lan-
kė gailestingumo reikalingus žmones, meldėsi 
šv. Mišiose. 2020-aisiais Pasaulinis apaštalinis 
Gailestingumo kongresas vyks Samojoje.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. JULIUMI SASNAUSKU 
Visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Juliumi Sasnausku OFM sausio 30 d. 18.30 val. 
Žiūrėsime režisieriaus Steven‘o Spielberg‘o filmą „Šindlerio sąrašas“ Bernardinų bendruomenės cen-
tre (Maironio g. 10, Vilnius. Įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią.). Daugiau informacijos: Gintarija, 
tel. +370 686 73408. Vakaras atviras ir nemokamas. Ateikite ! Esate visi laukiami.

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE  
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai 
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje „Šlovink Vieš-
patį, mano siela!“. Renkamės sausio 31 d. 18.30 val. adresu Maironio g.10-3, BJCentro patalpose. 
Šlovins Artūras Chalikovas. „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

PASKAITŲ CIKLAS „POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS ŽINIA MŪSŲ LAIKAMS“  
Pasauliečiai pranciškonai kartu su teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela kviečia į keturių pas-
kaitų ciklą, skirtą giliau susipažinti su popiežiaus Pranciškaus mokymu, išdėstytu enciklikose „Lu-
men fidei“ bei „Laudato si“ ir apaštališkuosiuose paraginimuose „Evangelii gaudium“ bei „Amoris 
laetitia“. Susitikimai vyks trečiadieniais, po 18 val. šv. Mišių, parapijos salėje. Pirmasis susitikimas –  
vasario 1 dieną. Dalyviai prašomi iš anksto pagal galimybes perskaityti aptariamą dokumentą ir 
atsinešti jį į susitikimą. Pirmasis dokumentas – enciklika „Lumen fidei“. 


