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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

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis 
Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto 
ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero 
kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. 
Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis pa-
prašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs 
mokė minias iš valties. 

    Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilu-
mą ir išmeskite tinklus valksmui“. Simonas jam 
atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, 
nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu 
tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugy-
bę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie 

pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje 
valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, 
jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. 

Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jė-
zui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus 
jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, 
kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sū-
nus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. 
O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau 
žmones žvejosi“. 

Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo 
paskui jį. 

EVANGELIJA (Lk 5, 1–11)  

Eikite paskui mane, – sako Viešpats.
Aš padarysiu jus žmonių žvejais.   Mt 4, 19 
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VASARIO 16 - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA  
Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po Šv. Mišių 
jums gros Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“   
Vasario 14 d. po šv. Mišių šlovins šlovinimo grupės "ICHTHUS" komanda.
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Daugiau informacijos: Jūratė, tel.+370 628 48948, 
Gintarija, tel. +370 686 73408.

PENKIŲ SUSITIKIMŲ CIKLAS 
„PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ“   

Pasauliečių pranciškonų brolija organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie 
praktinę ekologiją“. Programoje – praktinis užsiėmimas su kviestiniu svečiu, „Laudato si“ ištrau-
kos skaitymas, gyva dalyvių diskusija ir bendra malda. Antrasis susitikimas – vasario 13 d. 19 val. 
Vilniaus Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10).
Praktinį užsiėmimą ves ir dalyvių diskusiją moderuos socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 
360°“ įkūrėjas Giedrius Bučas. Jis pasidalins idėjomis, kaip prikelti daiktus naujam gyvenimui 
ir mažiau vartoti.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
 SU BR. KUN. ANDRIUMI NENĖNU OFM  

2019 m. vasario 15–17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų 
savaitgalis. Rekolekcijas ves keturios sutuoktinių poros, lydimos brolio kun. Andriaus Nenėno 
OFM. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius 
ir santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. 8 (37) 
208263, el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt

ŠV. VALENTINO DIENA 
Vasario 14 d. (ketvirtadienį) 18 val., Šv. Valentino dieną,  kviečiame su-
tuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje švęsti 
Eucharistiją už šeimas. Švęskime  Dievo meilę kartu su mylimais žmonėmis 
mūsų parapijos bendruomenėje, dovanokime ją  netikintiems  ir mokykimės 
pamilti labiau!  

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA   
Vasario 11 d. (pirmadienį) 12 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišių metu melsimės už ligonius. 
Po šv. Mišių bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Žmogus, norintis priimti ligonio sa-
kramentą turi būti malonės stovyje, neseniai atlikęs išpažintį ir žinantis apie savo ligą.
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Iz 6, 1–2a. 3–8: Štai aš: mane ir pasiųsk!
Ps 138: P. Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.

1 Kor 15, 1–11: Taip mes skelbiame, ir taip jūs įtikėjote
Lk 5, 1–11: † Jis viską paliko ir nuėjo paskui Jėzų

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA  
Vasario 11 d.

Pašaukimas visuomet ateina iš Dievo. Nepri-
klausomai nuo laikmečio ir aplinkos, Jis išsirenka 
tą, per kurį veiks kitų gyvenimuose. Jis pats ieško 
sau mokinių. Dar gi, nelabai tinkančių tam. Kodėl 
Dievas išsirenka būtent tokius žmones? Neišpru-
susius, paprastus, bailius – sakytume, asmenis be 
duomenų... Atsakymo greičiausiai nėra. Galbūt 
Jam tiesiog taip patinka. Patinka per mažutėlius 
atskleisti savo didybę.

Petras buvo užsiėmęs tinklų plovimu, kai Kažkas 
priėjo ir paprašė valties. Po šio užkalbinimo Petras 
jau patrauktas, jau pagautas Jėzaus. Turbūt ir 
pats negalėtų paaiškinti, kodėl leidosi įkalbamas 
išplaukti žvejybon po nesėkmingos nakties ir 
išplautų tinklų. Būdamas karštakošis, net nebandė 
tam priešintis. Jis pakluso. Nežinia, kokie to 
motyvai jį tam paskatino. Galbūt šis mokytojas 
iš tiesų išmano žvejybos reikalus ir žino žuvingas 
vietas. Gal Petras tiesiog neturėjo ką veikti, gal 
manė nieko neprarasiąs, pamėgindamas dar sykį 

užmesti tinklus, gal norėjo išbandyti ką tik kalbė-
jusio mokytojo žodžių svorį, ar įrodyti savo teisybę, 
o gal iš tiesų pagautas Viešpaties žvilgsnio pasielgė 
labai nuolankiai... Tačiau šis išplaukimas buvo 
Petro atsakas, kuris pakeitė visą jo gyvenimą. Ne 
todėl, kad žuvų per kraštus buvo pagauta. Petras 
atpažino Dievą, šį Jėzų ir su Juo bendravo. Tokį 
susitikimą visuomet lydi nuostaba ir išgąstis. Ir 
nevertumas. Kiekvienam iš mūsų tikėjimas, kad 
buvome susitikę su Dievu ir su Juo bendravome, 
suteikia jėgų palikti „savo valtis“ ir sekti Jėzumi, 
net žinant, kad esi tam nepasiruošęs ir visiškai to 
nevertas.

Į krantą Petras grįš jau kitoks - it žuvis, pats 
pagautas. Dar nesupras jis, ką reiškia būti žmonių 
žveju ir kaip jam teks tai daryti, tačiau jau visuo-
met žinos, kad Dievas bus su juo. Jis pasitikės 
Juo net ir tuomet, kai tinklai tušti.

Simonas Bružiūnas
Iš Bernardinai lt. archyvo

Š.m vasario 1-3 d. Bernardinų parapijos cha-
rizminė grupelė dalyvavo rekolekcijose „Šventosios 
Dvasios vaisiai“, kurias vedė br. Ramūnas Mizgiris 
OFM. Rekolekcijose dalyvavę grupelės nariai dalina-
si savo mintimis:

Mintys po rekolekcijų 
apie šventosios dvasios 
vaisius

 „DOVANAI GAVOTE, 
DOVANAI IR DUOKITE!“ (Mt 10, 8)
Iš Popiežius Pranciškus Žinios 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2019)

Rekolekcijų savaitgalis buvo pilnas bendrystės ir 
meilės – Agnė

Mes esame šeima Kristuje. Tikrų tikriausi broliai 
ir seserys. Tokie skirtingi! Ir tokie panašūs. Išklausy-
ti, priimti, ieškantys ir suradę, augantys, klausiantys, 
pakylėti ir meile apgaubti, šventosios Dvasios prie-
globstyje – Agota

Dėkoju Viešpačiui už rekolekcijas, ačiū dvasini-
niam vadovui br. Ramūnui Mizgiriui OFM už moky-
mą apie Šventosios Dvasios vaisius, kad „sodas“gražiai 
sužydėtų bendruomenėje – Milda

Kaip ir žinojau giliai širdyje Šventosios Dvasios vai-
sius - meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonu-
mas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas 
(Gal 5, 22-23), bet rekolekcijų metu, išgyvenau nuos-
tabą ir nudžiugau, kad  kai kurie jau turimi ir kituose 

pastebimi vaisiai, parodo asmenišką žmogaus santykį 
su Dievu ir gyvenimą dėl Dievo! – Gintarija

Labai svarbi buvo išgyventa grupelės bendrystė, 
buvimas kartu, klausymasis mokymų, mūsų pačių 
liudijimų apie gyvojo Dievo veikimą mūsų gyveni-
muose. Bendra malda, užtarimo malda, šlovinimas, 
šokis ir džiaugsmas. Esame skirtingi, bet jungia Die-
vo Dvasia ir vienas tikslas – labiau pažinti Jėzų, troš-
kimas Jį šlovinti. 

Jaučiau, kad galim priimti vieni kitus, todėl būti 
savimi. Mąstau apie savo asmeninio gyvenimo Dva-
sios vaisius. O grupelėje manau jau turim meilės, 
džiaugsmo, kantrybės vaisius. – Sonata.

Ateikite, jei pajusite širdyje kvietimą, renkamės 
kiekvieną trečiadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių.

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). 
Šiuos žodžius Jėzus ištarė apaštalams siųsdamas 
juos skleisti Evangelijos, kad jo Karalystė galėtų 
plisti per dovanojamos meilės gestus.

Bažnyčia, būdama visų savo vaikų, ypač ligonių 
Motina, primena mums, kad didžiadvasiškos do-
vanos gestai, tokie kaip Gerojo Samariečio, yra la-
biausiai įtikinantis evangelizacijos kelias. Ligonių 
slauga reikalauja profesionalumo, švelnumo, lais-
vai dovanojamų spontaniškų ir paprastų veiksmų, 
pavyzdžiui, paglostymo, kurie leidžia kitam pasi-
justi, jog jis yra „brangus“. 

Gyvybė – tai dovana iš Dievo, kaip primena 
šventasis Paulius: „Ką gi turi, ko nebūtum gavęs?“ 
(1 Kor 4, 7). Būtent todėl, kad gyvenimas yra 
dovana, jis negali būti laikomas vien turėjimu ar 
privačia nuosavybe, ypač žvelgiant į medicinos ir 
biotechnologijų laimėjimus, kurie gali žmogų gun-
dyti manipuliuoti „gyvybės medžiu“ (plg. Pr 3, 24).

Šiandienos išmetimo ir abejingumo kultūros 
akivaizdoje norėčiau pabrėžti, kad dovana turi būti 
iškelta kaip paradigma, galinti mesti iššūkį šian-

dienos individualizmui ir socialinei fragmentacijai, 
tuo pat metu plėtojant naujus ryšius ir bendradar-
biavimo priemones tarp tautų ir kultūrų. Dialogas, 
būdamas dovanos sąlyga, sudaro santykių erdves 
žmogiškajam augimui bei plėtrai, o tai įgalina pra-
siveržti pro nusistovėjusius schemas, pagal kurias 
visuomenėje vykdoma valdžia. Dovanojimas nėra 
tapatus dovanų teikimui; dovanojimas apima savęs 
paties atidavimą, ne vien nuosavybės ar objektų 
perdavimą. Jis skiriasi nuo dovanų teikimo, nes 
apima laisvą savęs dovanojimą ir troškimą kurti 
santykį. Dovana yra tarpusavio pripažinimas, o 
tai būtinas visuomeninių ryšių bruožas. Dovana – 
tai Dievo meilės atspindys, pasiekiantis viršūnę 
Sūnaus įsikūnijimu ir Šventosios Dvasios išliejimu. 
<...>

Žinome, kad sveikata yra susijusi su santykiais, 
priklausoma nuo sąveikos su kitais ir reikalaujanti 
pasitikėjimo, draugystės bei solidarumo. Tai gė-
ris, kurio „pilnatve“ galima džiaugtis tik tuomet, 
kai juo dalijamasi. Didžiadvasiško dovanojimo 
džiaugsmas yra krikščionio sveikatos rodiklis.


