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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

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Kovo 19 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arū-
nu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Algirdo Aramino 
filmą „Pasigailėk mūsų“ (Lietuva, 1978 m.). Filmo peržiūra ski-
riama Lietuvos teatro ir kino aktorės Tatjanos Majorovos (1941-
2017) atminimui. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės cen-
tre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžval-
gomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS „JĖZUS PRISIKĖLĖ“ 
Balandžio 15 dieną, 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje, besitęsiant Velykų laikui kviečiame į tra-
dicinį Bernardinų Velykų koncertą „JĖZUS PRISIKĖLĖ“. Jums koncertuos „Aidijos“ kamerinis 
choras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, styginių kvartetas „Fabula Rasa“, solistė 
Simona Liamo (sopranas). Programos akcentai: šv. Pranciškaus maldų tekstai, turininga W.A. 
Mozart’o, XX amžiaus užsienio taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika.
Koncerto generalinis rėmėjas – Vytautas Mieliauskas, rėmėjas – Vytenis Lazauskas.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos padedant išgyventi šį šaltą žiemos ir pra-
sidedančio 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.bernardinuparapija.lt. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.

EVANGELIJA (Jn 12, 20–33)  

  Kas nori man tarnauti, 
  tegul seka manim, –  

sako Viešpats; – 
 kur aš esu, ten bus ir  

mano tarnas. 
  Jn 12, 26

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 kovo 18 d.

Maldos už seksualinės  
prievartos aukas diena

PARODA 
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Kristinos Valasevičienės fotografijų paroda ŠVIESO-
RAŠČIAI. Paroda veiks iki kovo 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Nr. 697

Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti 
buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš 
Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Ger-
biamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pily-
pas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu –  
Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O 
Jėzus jiems tarė: 
„Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmo-
gaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei 
kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis 
pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių 
vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o 
kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, iš-
saugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man 
tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, 
ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą 

pagerbs mano Tėvas. 
Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: 

'Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!'? Bet juk 
tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink 
savo vardą!“ 
Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pa-

šlovinau ir dar pašlovinsiu!“ Aplink stovinti 
minia, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus. 
Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O 
Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasi-
girdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. 
Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas 
laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, vi-
sus patrauksiu prie savęs“. 

Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi 
jam reikės mirti. 

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų 
namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti 
pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą (FR0512 v.3):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
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V GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jer 31, 31–34: Aš sudarysiu naują sandorą ir neatminsiu nuodėmės

Ps 51: P. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.
Žyd 5, 7–9: Jis išmoko klusnumo ir tapo amžinojo išganymo priežastimi

Jn 12, 20–33: † Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių 

V Gavėnios sekmadienis - Maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Šia proga Lie-
tuvos vyskupai kreipiasi į tikinčiuosius, ragindami melstis bendra malda ir dėti pastan-
gas, kad būtų įveiktos bet kokios smurto formos mūsų visoumenėje.    

Iš Popiežiaus emerito Benedikto XVI 
Evangelijos komentaro „Jei kviečių  
grūdas apmirs, atneš gausų derlių“

Būti krikščionimi, tai pirmiausia atsiplėšti 
nuo egoizmo, kuriuo gyvename tik dėl savęs, kad 
giliai įsišaknytume į vienas kito g yvenimą. Ši 
tikrovė yra perteikiama įvairiuose Šventojo Raš-
to vietose. Prisikėlimas Velykų rytą, išėjimas, 
prasidedantis nuo Abraomo, ir kuris išlieka 
esminiu visos šventosios istorijos įstatymu, iš-
reiškiamu tuo pačiu esminiu judesiu - atsiplėšti 
nuo paties savęs.

Viešpats Kristus giliausiu būdu išreiškė tą ti-
krovę pasakojime apie kviečių grūdą, kuris taip 
pat rodo, kad šis esminis įstatymas dominuoja 
ne tik per visą istoriją, tačiau jis žymi Dievo 
kūrybos pradžią. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 
jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, 
jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių 
vaisių." (Jn 12,24) Kristus savo mirtimi ir 
prisikėlimu užbaigė kviečių grūdo istoriją. 
Eucharistijoje, duonos pavidale, Jis tapo tikru 
šimteriopu vaisiumi (plg. Mt 13,8), iš kurio 
mes vis dar ir visada gyvename. Tačiau švento-
sios Eucharistijos paslaptyje, kurioje Jis visada 
pasilieka, kuris tikrai ir visiškai yra „už mus", 
Jis kviečia mus kasdien įeiti į tą įstatymą, kuris 
galiausiai yra tikrosios meilės esminė išraiš-
ka: atsisakyti savęs, kad tarnautume kitiems. 
Pagrindinis krikščionio judesys, kaip galutinė 

siekiamybė yra įprastinis meilės judesys, per kurį 
mes dalyvaujame paties Dievo meilėje.

Kentėti su kitu, dėl kitų; kentėti dėl meilės 
tiesai ir teisingumui; kentėti iš meilės ir tam, 
kad taptum tikrai mylinčiu asmeniu, – štai 
pagrindiniai žmogiškumo elementai, kurių 
atsisakydamas žmogus sugriautų pats save. Bet 
ir vėl kyla klausimas: ar esame tam pajėgūs? Ar 
kitas pakankamai svarbus, kad dėl jo pasida-
ryčiau kenčiančiu? Ar tiesa man pakankamai 
svarbi, kad būtų verta kančios kainos? Ir ar 
meilės pažadas toks didelis, kad pateisintų 
mano savęs dovanojimą? 

Žmonijos istorijoje krikščioniškasis tikėjimas 
reikšmingas kaip tik dėl to, kad jis naujai ir 
kaip niekada giliai pabudina žmogaus gebėjimą 
kentėti šiais jo žmogiškumui esminiais būdais. 
Krikščioniškasis tikėjimas mums parodė, kad 
tiesa, teisingumas, meilė yra ne vien idealai, 
bet ir realiausia tikrovė. Mat jis parodė mums, 
kad Dievas, tiesa ir meilė asmens pavidalu, 
norėjo kentėti dėl mūsų ir su mumis. Bernardas 
Klervietis yra taikliai pasakęs: „Impassibilis est 
Deus, sed non incompassibilis“  – Dievas negali 
kentėti, bet jis nėra negalintis kentėti drauge. 
Žmogus Dievui toks brangus, kad jis pats tapo 
žmogumi, jog galėtų su žmogumi drauge kentėti 
– visiškai realiai kūnu ir krauju, kaip mums 
rodoma Jėzaus kančios istorijoje. 

Brangūs tikintieji,

Šį penktąjį Gavėnios sekmadienį kviečiame 
Jus prisiminti žmones, patyrusius seksualinę 
prievartą, ir už juos melstis.

Tarp mūsų yra brolių ir seserų, kurie buvo 
sužeisti, nes patyrė seksualinį išnaudojimą. 
Tai kančios patirtis, neretai sunkiai išdildo-
ma ilgus metus. Lytiškumas, kuriuo Dangaus 
Kūrėjas apdovanojo žmones, turi aiškų tikslą –  
būti santuokinės vyro ir moters meilės bei jų 
vaisingumo galia. Ji atveria žmogaus giliausius 
jausmus ir gyvybės slėpinį. Tai šventa dovana. 
Todėl jos naudojimas turi būti apgaubtas ypa-
tinga pagarba, jautrumu ir apsauga. Bet kokia 
prievarta žmogaus seksualumo srityje yra nusi-
kaltimas Dievui ir žmogui. Jis pažeidžia lytiš-
kumo šventumą, todėl yra ypač skausmingas.

VYSKUPŲ KREIPIMASIS 

Maldos už seksualinės prievartos aukas  
dienai: „Įveikime smurto kultūrą“

Melskimės, brangieji, už mūsų brolius ir se-
seris, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė šio 
smurto kančią. Prašykime Viešpaties, kad jie 
būtų apdovanoti išgydymo malone.

Drįstame Jūsų prašyti melstis ir už tuos, ku-
rie vykdė seksualinę prievartą. Jiems reikalin-
gas atsivertimas ir atgaila, kuriai kviečia Gavė-
nios laikas.

Budėkime, kad mūsų visuomenėje, mūsų 
šeimų ir bendruomenių aplinkoje išnyktų bet 
koks asmens išnaudojimas.

Mūsų Tėvynėje yra daug kilnių žmonių, 
kurie, vieningai melsdamiesi ir puoselėdami 
pagarbą kitam, ypač silpnesniam, gali įveikti 
smurto kultūrą. Juk mes esame Dievo meilės 
įrankiai, kaip tikinčius į Kristų yra apibūdinęs 
šv. apaštalas Paulius: „Jūs esate Dievo šventovė 
ir jumyse gyvena Dievo dvasia.” (1 Kor 3, 16).

PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 
Kovo 19–23 d. mūsų bažnyčioje vyks parapijos Gavėnios rekolekcijos „Velykų žinia“, kurias ves 
parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM. Rekolekcijas pradėsime 18.00 val. Šv. Mišiomis.
Kovo 22 d., ketvirtadienį po Šv. Mišių ir paskaitos kviečiame pasilikti atvirame maldos ir šlo-
vinimo vakare „Šlovink Viešpatį, mano siela!“ Trijų Karalų koplyčioje vyks adoracija, šlovini-
mas bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai. Daugiau informacijos: Gintarija,  
tel.+370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
Kovo 23 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas. 

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios  penktadienį 17.30 val. mūsų bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.


