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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

KVIEČIAME DALYVAUTI SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE 
Vilniaus Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia norinčius savanoriauti. Parapijos zakristijoje ra-
site anketą, kurią prašytumėme užpildyti tų, kurie pageidautų dalyvauti savanoriškoje veikloje 
arba jau tokioje veikloje dalyvauja. Tokiu būdu bus sudaryta parapijos savanorių grupė. Labai 
lauksime kiekvieno norinčio ir galinčio skirti šiek tiek savo laiko.

DAILĖS ARTELĖ KVIEČIA  
į profesionalias piešimo ir tapybos pamokas Bernardinų socialinio centro patalpose (Maironio g. 
10). Pasiruošimas stojamiesiems dailės egzaminams – akademinis piešimas (pirmadieniais 16.00–  
18.00 val., 18.00–21.00 val.),  vaikų dailės pamokos 7–11 metų vaikams (ketvirtadieniais 16.00–
18.00 val., šeštadieniais 11.00–12.30 val.), paauglių ir jaunimo akademinės tapybos pamokos 
(trečiadieniais 16.00–18.00 val.), suaugusiųjų piešimo pamokos  (pirmadieniais 18.00–21.00 val.), 
suaugusiųjų tapybos pamokos (ketvirtadieniais 18.00–21.00 val.). Pamokos mokamos. Daugiau 
informacijos: 8 (601) 12210 – vadovė Nijolė; www.dailesartele.lt

ATKURTOS LIETUVOS 100-METIS  
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų, 2018 m. vasario 16 d.,  
12.30 val., šventiniu gausmu visoje Lietuvoje prabils bažnyčių varpai. Jie skam-
bės kaip tik tuo metu, kai prieš šimtą metų buvo pasirašytas nepriklausomybės 
paskelbimo aktas. Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti šį reikš-
mingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei 
melsti dar didesnių Jo malonių.

NAUJA PARODA  
Vasario 11 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta 
Editos Rakauskaitės tapybos darbų paroda „Perėjimai“. Paroda veiks nuo vasario 11 d. iki kovo 
15 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
Vasario 11 d. (sekmadienį) šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Kiekvienas žmogus, sergantis 
rimta liga, prieš šv. Mišias atlikęs išpažintį gali priimti ligonio patepimo sakramentą. Sakramentas 
bus teikiamas po 10.30 ir 13 val. šv. Mišių. Norinčius priimti ligonio patepimo sakramentą kvie-
čiame po šv. Mišių prieiti prie kunigo.

Vasario 16 d. (penktadienį) 18 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir jos 
žmones. Po šv. Mišių, 19 val. kviečiame į koncertą, skirtą Atkurtos Lietuvos 100-mečiui pa-
minėti. Koncerte dalyvaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras „Langas“, vadovaujamas Ritos 
Kraucevičiūtės ir Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, dirigentas ir meno vadovas Tadas Šileika. 
Skambės kompozitorių J. Naujalio bei V. Augustino kūriniai, skirti tėvynei Lietuvai bei didinga 
kompozitoriaus J.Siniaus kantata „Vasario 16“, kuri pirmą kartą buvo atlikta prieš 80 metų Kau-
ne. Kviečiame kartu švęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį!

VI EILINIS SEKMADIENISNr. 692

Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs 
maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti šva-
rų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė 
jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raup-
sai pranyko, ir jis tapo švarus. 

Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai 
prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesaky-

Evangelija (Mk 1, 40–45) 

tum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą 
paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. 

O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai 
skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo 
viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, 
negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rin-
kosi pas jį. 

2018 vasario 11 d.
Pasaulinė ligonių diena

Didis pranašas atsirado mūsų tarpe,  
ir Dievas aplankė savo tautą.   Lk 7, 16   
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VI SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Kun 13, 1–2. 45–46: Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos

Ps 32: P Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.
1 Kor 10, 31 – 11, 1: Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Mk 1, 40–45:  † Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus

Popiežius 
PRANCIŠKUS. 
Iš Žinios 26-osios 
Pasaulinės ligonių 
dienos proga

„Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir 
tarė: ‚Noriu, būk švarus!‘“. Pasigailėti reiškia leisti 
žmogui įžengti į kito g yvenimą, pasidalyti jo patir-
timi ir jausmais, šiuo atveju – liūdesiu ir skausmu. 
Šis Jėzaus pasigailėjimas išreiškiamas konkrečiu 
gestu – Jis ištiesė ranką ir jį palietė. Jėzus paliečia 
nepaliečiamą jį. 

Evangelija tai pabrėžia, nes Jėzus galėjo ramiau-
siai jį išg ydyti ir per atstumą, kaip išg ydė šimti-
ninko tarną. Tačiau Jėzus ištiesė ranką ir palietė 
jį. Padaro tai, kas žydų įstatyme yra uždrausta: 
raupsuotojo, kaip ir mirusiojo, palietimas sutepa. 
Raupsuotasis tam tikru atžvilgiu yra mirties sferoje. 
Jėzaus dėka raupsais sergantis žmogus, grįžta į g y-
venimą, į bendrystę su kitais ir su Dievu. Šis gestas 
„ištiesti ranką“ mums primena Senojo Testamento 
ištraukas, kai Dievas ištiesdamas ranką gelbėdavo 
savo tautą. Jėzus yra Dievo ranka, kuri paliečia ir 
gelbsti, padrąsina ir paguodžia. Viešpaties pada-
rytas gestas kviečia ir mus būti Jo gailestingumo 
ranka. Rūpintis ligoniais, kenčiančiaisiais, atstum-

taisiais yra sakramentinis veiksmas, kuris labiausiai 
mus priartina prie Dievo.

Pabaigoje evangelistas Morkus pažymi, kad 
išg ydęs raupsuotą jį „Jėzus nebegalėjo viešai pasi-
rodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, neg yvenamuose 
vietose“. Jėzus tam tikra prasme tapo raupsuotuoju. 
Tai Jis, Jėzus, yra atstumtasis: miršta, kaip, beje, 
ir gimsta, už miesto vartų. Išganymas, kurį atliko 
Jėzus, nėra lengvas ir pigus, bet kainavo mūsų 
Viešpačiui atstūmimą, kančią, baimę, prakeikimą ir 
galiausiai mirtį.

Tačiau šio nusižeminimo rezultatas gana akivaiz-
dus. Evangelistas Morkus pasakojimą apie raupsuo-
tojo išg ydymą užbaigia žodžiais: „... bet žmonės iš 
visur rinkosi pas Jį“. Būtent Atstumtasis daugeliui 
tampa susibūrimo ir bendrystės vieta. Dabar kiti, 
išg ydyto raupsuotojo padrąsinti, pasitraukia į nuo-
šalią vietą ir skubinasi ateiti pas Jį, nes išganymas 
įsikuria atviroje erdvėje, neapribotoje išankstinių 
nuostatų ir madų.

kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Šiais metais Pasaulinės ligonių dienos tema yra žodžiai, 
kuriuos iškeltas ant kryžiaus Jėzus skiria savo motinai 
Marijai ir Jonui: „Štai tavo sūnus <...> Štai tavo motina! 
Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 
19, 26–27).

Šie Viešpaties žodžiai nušviečia Kryžiaus slėpinio gel-
mę. Tai nėra beviltiška tragedija, bet vieta, kur Jėzus 
parodė savo šlovę ir perteikia savo paskutinę meilės va-
lią, kuri tampa krikščionių bendruomenės ir kiekvieno 
mokinio gyvenimo taisykle.

Pirmiausia Jėzaus žodžiai kildina motiniškąjį Marijos 

pašaukimą visos žmonijos atžvilgiu. Ji bus ypač 
savo Sūnaus mokinių motina, jais rūpinsis ir ly-
dės juos kelyje. Žinome, kad motiniškas rūpini-
masis sūnumi ar dukra apima tiek medžiaginius, 
tiek dvasinius ugdymo aspektus.

Neapsakoma kryžiaus kančia perveria Marijos 
sielą (plg. Lk 2, 35), tačiau jos neparalyžiuoja. 
Priešingai, prasideda jos, kaip Viešpaties moti-
nos, naujas atsidavimo kelias. Jėzus ant kryžiaus 
rūpinasi Bažnyčia ir visa žmonija, ir Marija pa-
šaukta dalyvauti jo rūpinimesi. <…>

Ligoniams teikiamos tarnystės ilgos istorijos at-
minimas yra pagrindas džiaugtis krikščionių 
bendruomenei, pirmiausia tiems, kurie mūsų 
laikais vykdo šią tarnystę. Tačiau reikia pa-
žvelgti į praeitį, pirmiausia todėl, kad būtume 
jos praturtinti. Turime iš jos mokytis: didžia-
dvasiškumo iki visiško atsidavimo, kaip darė 
daugelis ligoniams tarnaujančių institutų stei-
gėjų; mokytis meilės įkvėpto kūrybingumo, 
pasireiškusio daugelį amžių vykdytose inici-
atyvose; angažuotis į mokslinius tyrinėjimus, 
siekiant pasiūlyti ligoniams naujovišką ir pa-
tikimą gydymą. Šis praeities paveldas padeda 
gerai planuoti ateitį. Pavyzdžiui, katalikiškas 
ligonines apsaugant nuo gresiančio verslinin-
kiško požiūrio, pagal kurį visame pasaulyje 
sveikatos apsaugą siekiama taikyti prie rinkos, 
o to padarinys galiausiai yra vargšų atmetimas. 
Organizacinis sumanumas ir meilė reikalauja, 

kad būtų gerbiamas ligonio asmens orumas ir 
kad jis visuomet išliktų gydymo proceso centre. 
Tokių nuostatų turi laikytis ir krikščionys, dir-
bantys viešosiose struktūrose, būdami pašaukti 
savo tarnyste teikti gerą Evangelijos liudijimą.

Jėzus paliko Bažnyčiai dovaną – savo gydymo 
galią. „Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: <....> Jie 
dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“ (Mk 16, 
17–18). Apaštalų darbuose skaitome apie išgy-
dymus, įvykusius per Petrą (plg. Apd 3, 4–8), 
taip pat per Paulių (plg. Apd 14, 8–11). Jėzaus 
dovaną atitinka Bažnyčios užduotis: žvelgti į 
ligonius tokiu pačiu žvilgsniu kaip Viešpats, 
kupinu švelnumo ir užuojautos. Sveikatos ap-
saugos sielovada yra ir visuomet išliks būtina 
ir esminė užduotis, kurią dera įgyvendinti su 
vis nauju užmoju, pradedant nuo parapijų ben-
druomenių iki pat geriausių sveikatos apsaugos 
institucijų. Čia negalima neatsiminti švelnumo 
ir ištvermės, su kuriais daugelis šeimų rūpinasi 
savo chroniškai sergančiais ar labai neįgaliais 
vaikais, tėvais ir giminaičiais. Šeimoje teikiama 
globa yra ypatingas meilės liudijimas žmogui; 
tai turi būti palaikoma deramu pripažinimu ir 
remiama tinkama politika. Todėl gydytojai ir 
slaugytojai, kunigai, pašvęstieji asmenys ir sa-
vanoriai, šeimų nariai ir visi įsitraukusieji į ligo-
nių globą dalyvauja toje Bažnyčios misijoje. Tai 
bendra atsakomybė, kuri praturtina kiekvieno 
žmogaus kasdienės tarnystės vertę.

LIETUVOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS,  
LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI  

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į bendrą tikėjimo aktą, 
gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir 
kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu 
balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globė-
jos, Širdžiai žodžius. 
Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų 
Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, 
šeimose ar asmeniškai.
Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį 
į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus 
Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).


