Bernardinai
GRAUDŪS VERKSMAI

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
verksmai.
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.
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NAUJA PARODA

Dievas taip pamilo
pasaulį,
jog atidavė savo
vienatinį Sūnų;
kiekvienas, kuris jį
tiki, turi amžinąjį
gyvenimą.

Kovo 4 d., sekmadienį, Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta Kristinos Valasevičienės
fotografijų paroda ŠVIESORAŠČIAI.
„Be šviesos nėra šešėlio. Be šešėlio nepamatysime, kokio ryškumo yra šviesa. Vienas be kito negalintys,
vienas kitą papildantys du priešingi poliai. Vienas su kitu susijungiantys ir sukuriantys įvairius rašmenis, ženklus. Jie yra visur, kur tik gali prasiskverbti, kad ir menkiausios šviesos spindulėlis...“
Paroda veiks iki kovo 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Prasidėjo registracija į Gavėnios rekolekcijas jaunimui su br. Juozapu Marija OFM, kurios vyks
kovo 9–11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.
Rekolekcijų tema „Būti Dieve ir leisti Dievui būti tavyje“. Registruokitės adresu bjcentras.lt. Prašoma auka 17 Eur.
Jei kils klausimų rašykite ar skambinkite: bjcentras@gmail.com, tel. +370 686 73408 Gintarijai.
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos padedant išgyventi šį šaltą žiemos ir prasidedančio pavasario laikotarpį. Tuo tikslu ir toliau kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas
galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos
sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui.
Platesnę informaciją, kokiais būdais galite pervesti paramą, rasite mūsų parapijos tinklapyje
www.bernardinai.lt. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.
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

2018 kovo 4 d.

Jn 3, 16

EVANGELIJA (Jn 2, 13–25)
Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į
Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių
jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.
Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite
savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė,
kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.
Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami:
„Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi
teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite

šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“
Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę.
Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo
Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje,
daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad
kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas
yra žmogaus viduje.
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III GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 20, 1–17: Įstatymas duotas per Mozę
Ps 19: P. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
1 Kor 1, 22–25: Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žmonėms yra
papiktinimas, bet pašauktiesiems – Dievo išmintis
Jn 2, 13–25: † Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!
Origeno (apie 185 – 253 m.) Evangelijos
komentaras „Jis kalbėjo apie savo kūno
šventovę“
„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją
atstatysiu!“ Toks atsakymas iš Jėzaus lūpų nuskambėjo žydams reikalavusiems ženklo, po to kai
jie buvo išvaryti šventovės, kuri yra Kristaus kūnas
ir kurią Jėzus pasiūlė sugriauti. Reikėjo išvaryti
tuos, kurie joje buvo dėl kasdieninių rūpesčių. Reikėjo sugriauti šventovę ir visa tai, dėl ko atmetamas
Dievo žodis tam, kad trečią dieną atstatyti.
Ir šventovė ir Kristaus kūnas yra Bažnyčios
simboliai. Jeigu kūnas prisikėlė trečią dieną, tai ir
Šventykla iš tiesų bus atstatyta. „Pagal jo pažadą
mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės,
kuriuose g yvens teisumas“ (2Pt 3:13). Taip kaip
ir tie kaulai iš Ezekielio pranašystės (Ez 37:11),
kurie yra Dievo šventovės griuvėsiai, vieną dieną
bus Viešpaties atgaivinti po galutinės pergalės prieš
mirtį. Mums yra sunku suvokti mūsų pačių prisikėlimo slėpinį. Apie tai pranašas Ezechielis skelbė:
„VIEŠPATIES ranka palietė mane. Jis išvedė
mane VIEŠPATIES dvasioje ir pastatė vidury
slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo
mane tarp jų, – slėnyje jų buvo labai daug. Jie
buvo baisiai sudžiūvę. Jis man tarė: „Marusis,
ar gali šitie kaulai atg yti?“ Atsakiau: „Viešpatie DIEVE, tik tu žinai“. Tuomet jis man tarė:
„Pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems: 'Sausieji kaulai, klausykitės VIEŠPATIES žodžio!“
(Ez 37:1-4).

Taigi, kas yra tie kaulai, kuriems Viešpats įsakė
sklebti: "klausykitės Viešpaties žodžio"? Ar tai ne
Kristaus kūnas, apie kurį psalmėje sakoma: "visi
mano kaulai buvo išnarstyti" (plg. Ps 22:15)?
Jeigu atėjus metui tikras ir tobulas Kristaus kūnas
prisikėlė, taip vieną dieną Kristaus kūno nariai
bus vėl surišti ir atstatyti, kaulai iš tikrų kaulų.
Tai užtruks tol, „kol mes visi kaip vienas tikėdami
ir pažindami Dievo Sūnų, tapsime tobulais žmonėmis pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką."
(plg. Ef 4:13). „Kaip vienas kūnas turi daug
narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro
vieną kūną, taip ir Kristus." (1 Kor 12:12)
Kristaus kūnas buvo nukryžiuotas, palaidotas
ir po to prisikėlė. Taigi ir visi Kristaus bažnyčios
nariai pirmiausiai tampa nukryžiuoti (prikalti prie
Kristaus kryžiaus) ir nustoja g yventi (plg. Gal 2:
19). Taip kaip ir Paulius, taip kiekvienas iš mūsų
neturime kuo girtis, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus kryžiumi, prie kurio Jis yra nukryžiuotas
pasauliui ir pasaulyje (plg. Gal 6: 14). "Iš tiesų
mes per krikštą buvome palaidoti su juo“, sako
Paulius ir priduria, kad tuo pačiu mes paveldėjome ir tikrą prisikėlimo pažadą: „kaip Jėzus buvo
prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, kad ir
mes pradėtume g yventi atnaujintą g yvenimą,... nes
su juo mes taip pat esame prikelti" (plg. Rom 6:
4-9). Kiekvienas tad dabar galime g yventi naują
g yvenimą, kuris po prisikėlimo yra pašventintas ir
palaimintas. Kiekvienas, kuris buvo ir bus palaidotas, vieną dieną bus prikletas.
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Šv. Kazimieras, Lietuvos Globėjas

ŠVENTOJO KAZIMIERO
SIELOS VEIDRODIS
Bėgantys amžiai nepajėgs užmaršties dulkėmis užtemdyti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero
veido – sielos veidrodžio, kuriame ryškiai atsispindėjo Viešpaties Dievo kuriančioji meilė,
kaip gyvojo vandens versmė, trykštanti į amžinąjį gyvenimą (Jn 4, 14).
Hagiografinėje šv. Kazimiero
biografijoje rašoma, kad jis gimė
1458 metais spalio 3 d. Krokuvoje,
Vavelio pilyje. Jo tėvas Kazimieras
Jogailaitis – Lietuvos ir Lenkijos
karalius, o motina austrė Elzbieta
– senos ir garsios Europoje Habsburgų dinastijos atstovė. Šeimoje
jis buvo trečias vaikas. Turėjo dar
septynias seseris ir penkis brolius. Kazimieras su broliais nuo
mažens buvo ruošiamas užimti
karalių sostus, todėl juos mokė
ne tik istorijos, geografijos ir tikybos, bet ir įvairių diplomatinių
bei politinių gudrybių... Jaunasis
karalaitis mokėjo kalbėti ir rašyti
lotyniškai, lenkiškai ir vokiškai.
Vis dėlto jei būtų išsipildžiusi
Kazimiero žemiškųjų tėvų svajonė – jis būtų paveldėjęs karališkąjį
sostą ir visa galva pasinėręs į visuomeninio bei
politinio gyvenimo sūkurius, vargu ar būtų
pasiekęs tą krikščioniško gyvenimo įprasminimo viršūnę, kurią Dievo Apvaizda buvo jam iš
anksto numačiusi.
Todėl tikrasis Karalius Kristus Kazimierui
skyrė tokią dalią, kad jis per trumpą gyvenimą
suspėjo realizuoti savo kilniausią dvasinį pašaukimą - tapo sektinu maldos, tyrumo, gailestingumo ir šventumo pavyzdžiu kitiems. Nors jo

tėvo Jogailaičio rūmuose vyravo pasaulietinė
dvasia, buvo rengiamos prabangios puotos ir
jam jose reikėdavo dalyvauti bei patirti įvairių
vilionių, tačiau jis išliko nepriekaištingai ištikimas Dievo Dvasios vadovavimui...
Kristaus Auka ant kryžiaus, sudabartinta
Eucharistijoje, Kazimierui buvo neišsenkantis dvasinio įkvėpimo šaltinis, kuris jį nuolat
gaivino maldų metu. Todėl nenuostabu, kad
šv. Kazimieras taip brangino šv. Mišių auką –
Eucharistijos šventimą. Jis su Kristumi dvasia
vienijosi Eucharistijoje, o Kristus
jį traukė arčiau savo Širdies. O dėl
nuoširdaus pamaldumo Švč. M.
Marijai žmonės jį vadindavo net
Lietuvos angelu.
Štai kodėl su pripildyta Jėzaus
meile dvasia jis ne tik klūpodavo
prie šventovės durų laukdamas
(nebijojo būti išjuoktas dvariškių),
kada jos atsivers ir jis galės ateiti
pas Tą, kurio taip nuoširdžiai
troško ir taip karštai mylėjo, bet
toji jo meilė išsiliedavo ir paprastiems žmonėms: jis šelpė pavargėlius, globojo našlaičius ir lankė
ligonius.
Vos 26-erių susirgęs, 1484 metais kovo 4 dieną Kazimieras mirė
Gardine. Karalaitis Kazimieras
buvo palaidotas Vilniaus katedroje, Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Popiežius Klemensas VIII
šventuoju karalaitį Kazimierą paskelbė 1602 metų pabaigoje.
Palaimintasis Jonas Paulius II apie šv. Kazimierą sakė: „Šventumo, su kuriuo toji jauna siela priartėjo prie Dievo Jėzuje Kristuje, pagrindinė versmė buvo meilė. Jėzaus Kristaus duotasis
meilės įsakymas Kazimierui buvo tarsi maistas,
kuriuo jis nuolat maitino savo mintis, jausmus
ir darbus“.
Kun. Vytenis Vaškelis
www.bernardinuparapija.lt

