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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

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo 
Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą ke-
turiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundo-
mas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms 
pasibaigus, buvo labai alkanas. Tuomet vel-
nias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam 
akmeniui pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: 

„Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!“ 
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena 

akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 
ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią 
ir didingumą; jos man atiduotos, ir kam noriu, 
tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant že-

mės pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 
O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo 

Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ 
Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė 

ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo 
Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis 
palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie 
nešios tave ant rankų, kad neužsigautum ko-
jos į akmenį“. 

Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk 
Viešpaties, savo Dievo!“ 

Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsi-
traukė nuo jo iki laiko.

EVANGELIJA (Lk 4, 1–13)  

Žmogus gyvas  
ne vien duona,

bet kiekvienu žodžiu, 
kuris išeina  

iš Dievo lūpų.    
Mt 4, 4b  
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PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS   
Kovo 27-29 d. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiančias Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pra-
džia 18 val. Kovo 27-ąją, pimąją rekolekcijų dieną, apie maldą kalbės br. kun. Ramūnas Mizgiris 
OFM.  Kovo 28 ir 29 d. pokalbių tema „Pasninkas. Atgaila. Išpažintis“. Juos ves br. kun Antanas 
Grabnickas OFM. Kovo 29 d., penktadienį po rekolekcijų kviečiame visą bendruomenę į gavė-
nios susitaikinimo pamaldas. 

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“    
Kovo 14 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija , užtarimo malda ir šlovinimas!
Po šv.Mišių šlovins katalikų charizminė šlovinimo ir maldos grupė „Viešpaties balsas“!
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.

PASNINKO DĖŽĖ    
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Ateidami 
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios 
priekyje. 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.

MELSIMĖS UŽ LIETUVĄ    
Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, 12 val. šv. Mišių metu 
kviečiame maldai už tėvynę Lietuvą.
17 val. šv. Mišios už išėjusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. Po šv. 
Mišių kviečiame į lietuvių kompozitorių motetų vakarą „Motetų vėrinys“. Jums 
giedos Šiaulių valstybinis kamerinis choras  „Polifonija“.

„PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ“   
Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolija organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą  

„Pasikalbėjimai apie praktinę ekologiją“. Jis skirtas visiems, norintiems savo kasdieniame gyveni-
me pritaikyti krikščionišką mokymą apie ekologiją, rasti bendraminčių ir kurti alternatyvą var-
totojiškai kultūrai. Programoje – praktinis užsiėmimas su kviestiniu svečiu, enciklikos „Laudato 
Si“ skaitymas, gyva dalyvių diskusija ir bendra malda. 
Ketvirtasis susitikimas – kovo 13 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10). 
Atsinaujinančios energijos išteklių ekspertas, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ narys Paulius Leonavi-
čius papasakos apie „Zero waste“ – beatliekinės visuomenės principus ir duos patarimų, kaip iki 
minimumo sumažinti atliekų kiekį buityje. Susitikimai nemokami. Laukiam Tavęs!
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Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Die-
vas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, 
džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, nau-
dodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume 
Dievo vaikų malonės pilnatvę (I gavėnios dėko-
jimo giesmė). Tuo būdu nuo Velykų iki kitų Ve-
lykų galime siekti išganymo pilnatvės, kurią jau 
esame gavę dėl velykinio Kristaus slėpinio: „Tuo 

tarpu mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). 
Tas išganymo slėpinys, veikiantis mumyse jau že-
miškajame gyvenime, yra dinaminis procesas, ap-
imantis taip pat istoriją ir visą kūriniją. Šventasis 
Paulius net sako: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada 
bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19). Šiuo 
požiūriu noriu pasidalyti su jumis keliais apmąs-
tymais, kad jie mus lydėtų atsivertimo kelyje per 
ateinančią gavėnią.

1. Kūrinijos atpirkimas
Velykų tridienio, Kristaus kančios, mirties ir pri-
sikėlimo, šventimas, kuris yra liturginių metų 
viršūnė, kiekvieną kartą kviečia mus išgyventi pa-
sirengimą jam suvokiant, kad mūsų panašėjimas į 
Kristų (plg. Rom 8, 29) yra neįkainojama Dievo 
gailestingumo dovana.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Įst 26, 4–10: Išrinktosios tautos tikėjimo išpažinimas
Ps 91: P. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.
Rom 10, 8–13: Tikinčio Kristų tikėjimo išpažinimas

Lk 4, 1–13: † Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas

Šv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris 
nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalys-
tę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“. 
Šio pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangelija 
mums prabyla apie Jėzaus gundymus. Kiekvienas 
žmogus, žengiantis tikėjimo keliu, neišvengia-
mai susidurs su piktojo gundymais. Jėzus mums 
šiandien yra atsakymas ir stiprybė, kaip privalu 
atsilaikyti prieš piktojo gudrybes. Tikrasis maistas, 
maitinantis žmogų, yra daugiau nei vien paprasta 
duona. Žmogus pašauktas maitinti savo dvasią 
Dievo Žodžiu, o ne vien tik plušėti dėl duonos, kuri 
maitina kūną. Evangelija pamaitintas žmogus 

neišvengiamai dalinsis su artimu ir žemiškosiomis 
gėrybėmis. Pasaulio dvasia mus skatina varžytis dėl 
galios ir dominuoti, o Jėzus – nusilenkti, nusiže-
minti ir tarnauti Dievui nuoširdžiai, nesavanau-
diškai pagelbstint vienas kitam. Ir tas, kuris sugeba 
žvelgti tikėjimo akimis, nesivaikydamas vien tik 
regimų stebuklų, atras Dievo meilės apraiškas kie-
kviename žmoguje ir kiekviename gyvenimo įvykyje 
bei pats sugebės mylėti. 

Tebūnie ši Gavėnia kiekvienam iš mūsų Ber-
nardinuose tikėjimo, nuolankumo ir meilės kelionė 
pirmyn.

Br. kun.Algirdas Malakauskis OFM

POPIEŽIAUS  
PRANCIŠKAUS ŽINIA 
GAVĖNIAI
„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada 
bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

GRAUDŪS VERKSMAI   
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.

GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA   
Kviečiame kartu melstis Liturgines valandas Gavėnios trečiadieniais iškart po vakarinių šv. Mi-
šių. Penktadieniais 17.15 val. kartu eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje.

MIELI PARAPIJIEČIAI,   
Pelenų trečiadieniu pradėjome Gavėnios laikotarpį. Tai atgailos ir 
susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau ir vaisingiau 
įsitraukti į Gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksmi-
nimų ir primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę  
išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgailos sakramento neatidėti Ga-
vėnios pabaigai.

Jei žmogus gyvena kaip Dievo vaikas, kaip atpirk-
tas asmuo, leidžiantis, kad jam vadovautų Šven-
toji Dvasia (plg. Rom 8, 14), jei moka atpažinti 
ir praktikoje įgyvendinti Dievo įstatymą, prade-
dant nuo to, kuris įrašytas jo širdyje ir gamtoje, 
jis daro gera taip pat kūrinijai ir bendradarbiauja 
jos atpirkimo darbe. Todėl kūrinija su ilgesiu lau-
kia – sako šventasis Paulius,– kada bus apreikšti 
Dievo vaikai, kad tie, kurie jau priėmė velykinio 
Jėzaus slėpinio malonę, iki galo išgyventų šios 
malonės vaisius, kuriems skirta pasiekti pilnutinę 
brandą per žmogiškojo kūno atpirkimą. Kai Kris-
taus meilė perkeičia šventųjų gyvenimą – dvasią, 
sielą ir kūną, jie garbina Dievą, o per maldą, kon-
templiaciją ir meną į tai įtraukia taip pat kūrinius, 
kaip nuostabiai rodo šv. Pranciškaus Asyžiečio 
„Kūrinijos giesmė“ (plg. Enciklika Laudato si', 
87). Tačiau šiame pasaulyje atpirkimo kildinamai 
darnai vis dar gresia negatyvi nuodėmės ir mirties 
galia.

2. Griaunanti nuodėmės galia
Jei negyvename kaip Dievo vaikai, dažnai elgia-
mės destruktyviai artimo ir kitų kūrinių, taip pat 
ir savo atžvilgiu, daugiau ar mažiau sąmoningai 
suvokdami, kad galime jais naudotis, kaip mums 
patinka. Tuomet ima vyrauti nesaikingumas ir 
veda į tokį gyvenimo stilių, kai pažeidžiamos ri-
bos, kurias mūsų žmogiškasis būvis ir gamta liepia 
mums gerbti. Mes imame vadovautis nekontro-

liuojamais troškimais, Išminties knygoje priski-
riamais bedieviams, tokiems žmonėms, kuriems 
Dievas nėra jų veiksmų atskaitos ašis ir kurie ne-
turi vilties ateičiai (plg. Išm 2, 1–11). Jeigu nuolat 
nesiekiame Velykų, neturime prieš akis Prisikėli-
mo horizonto, akivaizdu, jog nugali logika, reika-
laujanti visko iškart, siekianti turėti vis daugiau.
Žinome, kad visokio blogio priežastis yra nuo-
dėmė, kuri nuo pat atsiradimo tarp žmonių nu-
traukė jų bendrystę su Dievu, kitais žmonėmis ir 
kūrinija, o su ja esame susiję pirmiausia per savo 
kūną. Bendrystės su Dievu nutraukimas pažeidė 
taip pat harmoningą žmonių santykį su aplinka, 
kurioje jie buvo pašaukti gyventi, o sodas tapo dy-
kviete (plg. Pr 3, 17–18). Čia kalbama apie nuodė-
mę, dėl kurios žmogus laiko save kūrinijos dievu, 
jaučiasi jos absoliučiu viešpačiu ir naudojasi ja ne 
taip, kaip norėjo Kūrėjas, bet pagal savo interesus, 
darydamas žalą kūriniams ir kitiems žmonėms.
Kai atmetamas Dievo įstatymas, meilės įstatymas, 
tuomet įtvirtinamas stipresniojo valdžios silpnes-
niam įstatymas. Nuodėmė, gyvenanti žmogaus 
širdyje (plg. Mk 7, 20 – 23), reiškiasi kaip godu-
mas, perteklinės gerovės troškimas, abejingumas 
kitų, o dažnai ir savo paties gėriui, o tai veda į kū-
rinijos, žmonių ir aplinkos išnaudojimą dėl nepa-
sotinamo geismo, kuris kiekvieną troškimą laiko 
teisėtu ir anksčiau ar vėliau sunaikina ir tą, kuris 
buvo jo užvaldytas.

Tęsinys kitame laikraštėlyje


