Bernardinai
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.
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.
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PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Balandžio 3–7 d. mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pradžia
18 val. Balandžio 7 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo
pamaldas.

Iš spindinčio debesies
pasigirdo Tėvo balsas:
„Šitas yra mano
mylimasis Sūnus; jo
klausykite!“

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.“

Plg. Mt 17, 5

PARODA
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta ukmergiškių Egidijaus Darulio ir Kristinos Darulienės
miniatiūrų paroda „Gamtos ženklai“. Paroda veiks nuo kovo 5 iki balandžio 1 dienos.
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos,
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2 %) sumokėto GPM
skirti Vilniaus Bernardinams.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 3 iki š.m. gegužės 1 d.
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje 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

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

2017 kovo 12 d.

EVANGELIJA (Mt 17, 1–9)
Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo
brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas
sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip
šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie
kalbėjosi su juo.
Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera
mums čia būti! jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“.
Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis ap-

siautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas
yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė
kniūpsti, labai išsigandę.
Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės,
nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.
Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė:
„Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių“.

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 12, 1–4a: Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas
Ps 33. P. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim
2 Tim 1, 8b–10: Dievas mus pašaukia ir nušviečia
Mt 17, 1–9: † Jo veidas sužibo kaip saulė
Šio sekmadienio Evangelijoje svarbiausia eilutė man yra ta, kurioje kalbama apie pakeltas
mokinių akis ir apie tai, kad pakėlę akis jie
nematė nieko, tik vieną Jėzų. Tiesą sakant,
Jėzus mūsų gyvenime yra tas, kurį mes turime
pamatyti. Ta vienintelė ikona. Vienintelis
teisusis, kuris gali mums, nušvisti yra Jėzus.
Jeigu ne Jis, tai nėra nieko kito. Tai yra mūsų
šansas. Paskutinė mūsų viltis. Ir todėl nebijokime įsikabinti į tikėjimą Dievo Sūnumi.
Į tikėjimą, kuris gal kai kam atrodys beviltiškas, netikras ar fanatiškas. Savęs įtikinimas.
Nebijokime. Jei įsikabinsime į Jį, mus išgydys
nuo fanatizmo ne kas kitas, o Jis. Išgydys
švelniu prisilietimu mūsų rankas, mūsų kūnus,
mūsų emocijas, mūsų žvilgsnius. Perkeis mus.
Suteiks mums dangiškojo Tėvo atvaizdą.
Reikalingas tas aukštas kalnas, ant kurio
Jėzaus veidas sužibo kaip saulė. Kuriame
pasirodė Mozė ir Elijas. Reikalingas tam, kad
galiausiai patirtume, jog tikrai Jis yra malonės
šaltinis.
Tikrai Jis yra tas, kuris veda į slėnį. Kaip
slėnį galėtų ištverti apaštalai be šio kalno patirties? Kaip slėnį galėtume ištverti mes be šio
kalno patirties? Be baltos šviesos, be akinamo,
spindinčio Viešpaties veido patirties. Tik įsikabinę į Jį, tik būdami su Juo mes galime tai patirti. Nežinau, kas laikė apaštalus prie Jo, kas

juos vedė tolyn ir gilyn vis didesnėn bendrystėn
su Jėzumi. Kas galiausiai juos taip pririšo,
kad net tuomet, kai Jėzus atrodė pralaimėjęs,
jie nepasitraukė? nežinau. Žinau tik tiek, kad
kalno patirtis jiems buvo reikalinga. Žinau,
kad ta meilė, kuri neatsisako net didžiausiuose
išbandymuose, yra tikra meilė. Galiausiai tokia
meilė nugali, galiausiai tokios meilės tiesa
išryškėja gyvenimuose. Kartais sulaužytuose,
kartais atrodo visiškai paniekintuose gyvenimuose nugali meilė, prisikėlimo šviesa, nes ji
ištvėrė. Ištvėrė ir Petras, ir Jokūbas, ir jo brolis
Jonas. Ištvėrė, nors kokių sunkių akimirkų
buvo. Ištvėrė, nors Petro kelyje buvo ir išsižadėjimas, bet ir atgaila, ir meilė taip pat. Niekas
neatgraso nuo tikrumos. Niekas neatgraso nuo
tikėjimo patirties. Ir todėl kai manau, kad
reikia įsikabinti į Jėzų, tai sakydamas aš
suprantu, Jis atskubės mums į pagalbą, nes
be Jo pagalbos joks veiksmas mūsų neišgelbės.
Tik Jėzus, tik Jis vienas. Ir po mūsų gyvenimo viršukalnių, po mūsų tikėjimo spindinčios
patirties, po baltos spindulingos kalno šlovės
Jis vėl liks. Ir taip amžinybė. Jis ir mes su juo.
Vienintelis įmanomas tikėjimas –
tikėjimas Žmogaus Sūnumi, gyvenančiu su
mumis ir dėl mūsų.
br. Arūnas Peškaitis OFM
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Popiežiaus žinia Gavėniai.
„Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“

Tęsinys. Pradžia - praėjusio sekmadienio laikraštėlyje

Popiežius Pranciškus savo žinioje primena apaštalo Pauliaus įspėjimą: „Visų blogybių šaknis yra
godulystė“ (1 Tim 6,10). Pinigas gali užvaldyti
žmogų, tapti stabu. Vietoj buvęs įrankiu, kuriuo
naudojamės darydami gera ir liudydami solidarumą su kitais žmonėmis, pinigas gali mus ir visą
pasaulį pajungti egoizmo logikai, kurioje nelieka
vietos meilei ir kuri kenkia taikai. Palyginime matome, kad meilė pinigui ir godumas kursto tuštybę. Turtuolis rūpinasi savo išore, puikuojasi prieš
kitus tuo, ko kiti negali sau leisti. Tačiau iš tiesų
jis šitaip tik dangsto savo vidinę tuštumą. Jo gyvenimas tai tik rūpinimasis išore, tik tuo kas paviršutiniška ir neesminga. Dar žemesnis sugedimo
laiptelis yra išdidumas. Turtuolis dėvi prabangius
rūbus, tarsi būtų karalius, jo laikysena – kaip dievybės, nors iš tiesų jis yra paprastas mirtingasis.
Matydami šį veikėją, – sakė popiežius, - suprantame, kodėl Evangelija taip kategoriškai smerkia
meilę pinigui.
Evangelijos palyginimas apie turtuolį ir vargšą
Lozorių mums padeda gerai pasiruošti artėjančioms Velykoms. Pelenų trečiadienio liturgija
mus kviečia išgyventi panašią patirtį, kokią taip
dramatiškai teko išgyventi turtuoliui. Kunigas,

užberdamas pelenų ant galvos, kartoja žodžius:
„Atsimink, kad dulkė esi ir dulkėmis virsi“. Turtuoli ir vargšas abu miršta ir pagrindinė palyginimo veiksmo dalis vyksta po mirties. Abu veikėjai
staiga supranta, „juk mes nieko neatsinešėme į
pasaulį ir nieko neišsinešime“ (1 Tim 6,7). Tik
kentėdamas po mirties turtuolis atpažįsta Lozorių. Po mirties atkuriama tam tikra pusiausvyra ir
gyvenime patirtą blogį atsveria gėris.
Pasak popiežiaus, palygimo tęsinys tai visiems
krikščionims skirta žinia. Turtuolis, kuris turi dar
gyvų brolių, prašo Abraomą, kad pasiųstų Lozorių juos įspėti, tačiau Abraomas atsako: „Jie turi
Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso“ (Lk 16,29)
ir, turtuoliui nenorint nusileisti, dar priduria: „Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės,
jei kas ir iš numirusių prisikeltų“ (31).
„Šitaip paaiškėja tikroji turtuolio problema: viso
blogio šaknis yra Dievo Žodžio neklausymas. Dėl
to jis nemyli Dievo ir niekina artimą. Dievo Žodis yra gyvoji jėga, sugebanti žmonių širdyse sužadinti atsivertimą ir naujai pakreipti žmogų link
Dievo. Jei žmogus nepriima į savo širdį Dievo Žodžio dovanos, jo širdis uždara ir broliui“.
Gavėnia yra tinkamas metas atsinaujinti sutinkant gyvąjį Kristų jo Žodyje, sakramentuose
ir kitame žmoguje, – sako Pranciškus šių metų
Gavėnios proga skelbiamos savo žinios pabaigoje. Šventoji Dvasia teveda mus tikro atsivertimo
keliu, kad atrastume Dievo Žodžio dovaną, kad
atsikratytume mus apakinančių nuodėmių ir
tarnautume Kristui, kuris yra stokojančiuose broliuose. Šitaip mes galėsime gyventi tikru Velykų
džiaugsmu ir jį liudyti.

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.

www.bernardinuparapija.lt

