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Arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Prel. Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. (vietoj Švč. Sakaramento adoracijos) mūsų bažnyčioje
einamas Kryžiaus kelias. Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs verksmai.
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

PASNINKO DĖŽĖ
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais esame kviečiami
maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto
produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų
socialiniam centrui ir Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą,
kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

Žmogus gyvas
ne vien duona,
bet ir kiekvienu
žodžiu, kuris
išeina iš Dievo
lūpų.

JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su br. kun. Gediminu Numgaudžiu OFM,
kurios vyks kovo 31 – balandžio 2 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Prašoma auka – 15 €.
Registracija bjcentras.lt.
KVIEČIAME JUNGTIS Į KOLUMBO RITERIŲ APVALAUS STALO GRUPĘ
Broliai Kristuje, KOFC arba Kolumbo Riteriai, tarptautinė katalikų vyrų organizacija, siūlo jungtis į Bernardinų parapijos Kolumbo riterių apvalaus stalo grupę. Grupės kapelionas brolis kun.
Rolandas Taučius.
Įšventinimas į narius vyks Šv. Ignoto bažnyčioje š.m. kovo 9 d. 18.00 val. Prieš ceremoniją
17.15 val. – Šv. Mišios. Kontaktinis telefonas: Sigitas 8 659 46 041; sigitas.daugnoras@gmail.com
KVIEČIAME Į SPEKTAKLĮ
Kovo 12 d. (sekmadienį) 18.30 val. kviečiame į neįgaliųjų teatro „Naujasis teatras“ sakralinės
muzikos ir žodžio spektaklį „ALTER EGO“ mūsų bažnyčioje. Spektaklio režisierė Šviesa Šulc,
kostiumų dailininkė Zita Gustienė, Muzikinis apipavidalinimas Vaido Bartušo, dalyvauja „MicroAnsamblis“. „Turim akis, bet nematom, turim ausis, bet negirdim… Kad būtume laimingi, turi būti
ne vien tik kūnas sveikas, bet ir siela. Sielos akys ir ausys daug stipriau mato ir girdi.“
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

f

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

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 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt
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Mt 4, 4b

EVANGELIJA (Mt 4, 1–11)
Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten
būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo
labai alkanas.
Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų
duona“.
Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: 'Žmogus gyvas ne
vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina
iš Dievo lūpų' “.
Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo
Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: 'Jis lieps savo

angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis'“.
Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: 'Negundyk Viešpaties, savo Dievo' “.
Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didingumą,
taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei, parpuolęs ant
žemės, pagarbinsi mane“.
Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam
vienam tetarnauk!' “
Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai
prisiartino ir jam tarnavo.
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 2, 7–9; 3, 1–7a: Pirmųjų tėvų sutvėrimas ir nupuolimas
Ps 50: P. Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame tau nusidėję
Rom 5, 12. (13-16). 17–19: Kur buvo pilna malonės, ten dar apstesnė tapo malonė
Mt 4, 1–11: † Jėzaus gundymas
Kol keliaujame žemėje, savo gyvenime neišvengsime gundymų, nes mes tobulėjame tik per
išbandymus, ir niekas nepažįsta savęs, kol nėra
išbandytas, niekas negali būti vainikuotas, jei
nenugalėjo, niekas negali nugalėti, jei nekovojo,
niekas negali kovoti, jei nesusiduria su priešu ir
nepatiria išbandymų.
Todėl tas, kuris šaukiasi iš žemės pakraščio,
būgštauja, tačiau nėra paliekamas likimo valiai.
Nes tame kūne, kuriame [Kristus] mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų, jis panorėjo būti mūsų, kurie esame jo kūnas, pirmavaizdis, kad jo nariai
tikėtųsi nueiti ten, kur jau yra nuėjusi jų galva.
Taigi jis mus perkeitė, kuomet leidosi gundomas šėtono. Ką tik skaitėme Evangelijoje, kaip
Viešpats Jėzus Kristus dykumoje buvo gundo-

mas velnio. Kristus tikrai buvo velnio gundomas.
Tad ir tu Kristuje būsi gundomas, nes Kristus iš
tavęs gavo kūną, o tau suteikė išganymą, iš tavęs
paveldėjo mirtį, o tau davė gyvenimą, iš tavęs
patyrė panieką, o tau padovanojo garbę; tad jis
iš tavęs sulaukė gundymo, o tau atnešė pergalę.
Jei mes jame esame gundomi, jame mes ir nugalime. Tu pastebi, jog Kristus buvo gundomas,
ir nematai, kad jis nugalėjo? Pripažink, kad tu
jame esi gundomas, ir pripažink, kad tu jame
nugali. Jis galėjo nuo savęs nuginti šėtoną, tačiau jei nebūtų davęsis gundomas, nebūtų tavęs
išmokęs nugalėti pagundą.
Šv. Augustinas iš Hipono, †430
Sekmadienių mišiolėlis „Gyvoji duona“

Popiežiaus žinia Gavėniai.
„Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“
„Gavėnia – tai nauja pradžia, tai kelias, vedantis į patikimą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Gavėnios metas tai garsiai skambantis kvietimas atsiversti: krikščionis
kviečiamas sugrįžti visa širdimi pas Dievą, nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, brandinti draugystę su Viešpačiu“. Šiais žodžiais prasideda popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios
proga. Žinios tema: „Žodis yra dovana. Kitas
žmogus yra dovana“. Popiežius Pranciškus joje

komentuoja garsųjį Kristaus palyginimą apie
Lozorių ir turtuolį (plg. Lk 16,19-31).
Palyginimo pradžioje pristatomi du pagrindiniai veikėjai. Vargšo aprašymas tikslesnis, pateikiama daugiau detalių. Jo padėtis beviltiška, jis
guli prie turtuolio durų ir maitinasi trupiniais,
kurie nukrenta nuo turtuolio stalo. Dar daugiau dramatizmo scenai suteikia vargšo vardas –
Lozorius, kuri reiškia „Dievas padeda“. Jis nėra
anonimiškas palyginimo veikėjas, bet turi labai
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konkrečius bruožus. Jis pristatomas kaip individas su konkrečia asmenine istorija. Turtuolis jo
nepastebi, bet mums jis yra pažįstamas, artimas
veidas.
„Lozorius mus moko, kad kitas žmogus mums
yra dovana“, - rašo popiežius. Mūsų santykis su
kitu žmogumi yra teisingas kai su dėkingumu
pripažįstame jo vertę. Taip pat ir vargšas prie
turčiaus durų yra ne kliūtis ar našta, bet yra
kvietimas atsiversti ir keisti gyvenimą. Pirmas
raginimas, kuriuo į mus kreipiasi šis palyginimas, tai raginimas atidaryti mūsų širdies duris
kitam žmogui, nes kiekvienas žmogus yra do-

vana, kad ir kas ji būtų – mūsų kaimynas ar
nepažįstamas vargšas. Gavėnia tai tinkamas
metas atidaryti duris stokojančiajam ir atpažinti jame ar joje Kristaus veidą“.
Palyginime negailestingai išryškinti prieštaravimai, kuriuos matome turtuolio asmenyje.
Jis, kitaip negu Lozorius, neturi vardo, o vadinamas tiesiog „turtuoliu“. Jis vilki purpuru ir
ploniausia drobe, kasdien ištaigingai puotauja.
Visur aplink perdėta prabanga. Jame matome
nuodėmę ir sugedimą, kuris susideda iš trijų
momentų: meilės pinigui, tuštybės ir išdidumo.

Brangūs lietuviai, jau
ketvirtą kartą kovo mėMALDOS
nesio pirmąjį sekmadienį
UŽ LIETUVIUS
kartu melsimės už lietuPASAULYJE
vius visame pasaulyje. Jūs,
DIENA
lietuviai, pasklidę po visą
pasaulį, esate svarbi ir labai
reikalinga Lietuvos dalis.
Kviesdamas melstis vieniems už kitus, noriu
atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą
Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Praėjusio amžiaus
kankinys arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo
Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas kunigas rūpinosi
su juo esančiais žmonėmis, sielų gerove. Dvasininkas tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje
bei Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta
kalba, kuria jie kalba.
Tapęs vyskupu aplankė lietuvių parapijas
JAV, liudydamas giliausią pasitikėjimą Viešpačiu, kurį išlaikė didžiausių kančių metu
kalėjimuose. Vėliau vyskupas vėl buvo įkalintas. Susitikimuose su lietuviais JAV vyskupas
Teofilius kvietė neapleisti bažnyčios ir dažnai
artintis prie Sakramentų, tam ruošti vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tautos reikalais.
Vyskupas daug kalbėjo apie lietuviškų moky-

klų ir šeimos svarbą išeivijoje. Tad kviečiu visus
melstis, kad kuo daugiau lietuvių, pasklidusių
po pasaulį, pažintų Dievą, puoselėtų meilę Lietuvai savo darbais ir veiksmais, kurtų šeimas ir
jose perduotų vaikams meilę Dievui, Bažnyčiai
ir Lietuvai.
Kreipkimės Dievą, prašydami garbingojo
arkivyskupo Teofiliaus užtarimo ne tik šiomis
intencijomis, bet ir kasdieniuose rūpesčiuose:
Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini
visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo
valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas. Suteik
malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu,
dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą
suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu
Tavęs prašome. Amen.
Skirtingą laiko tarpą daugelis iš Jūsų gyvenate ne Lietuvoje, esate suradę namus ar ieškote jų svečioje šalyje. Garbingasis Teofilius
Matulionis yra sakęs: „Tegu Dievas laimina
visus, kuriems pasaulis yra viena meilės ryšiais
suburta šeima“. Nepamiršdami, kad esate lietuviai, liudykite priklausymą Kristaus šeimai
ir tose daugiatautėse bendruomenėse, kuriose
Jums tenka būti.
Šiemet kovo 5 d., Maldos už lietuvius ›
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