Bernardinai
PASNINKO DĖŽĖ

BERNARDINAI

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.
PARODA „SAULĖ, SMĖLIS IR TRYS POROS BATŲ“

Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g.10) atidaryta trijų menininkių paroda „Saulė,
smėlis ir trys poros batų“. Justė Kamarauskaitė – stiklas, Urtė Bimbaitė – grafika, Indrė Aleksiejūnienė – keramika. Paroda veiks iki balandžio 26 dienos. Kviečiame apsilankyti.
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IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)

Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu:
„Tėve, nusidėjau dangui ir tau“.

JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su br. Ramūnu Mizgiriu OFM, kurios
vyks balandžio 5 – 7 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose. Prašoma auka 30 €. Registracija
www.bjcentras.lt
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408.
PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ

Pasauliečiai pranciškonai organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie praktinę ekologiją“. Penktasis susitikimas vyks balandžio 10 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų parapijos
salėje (Maironio g. 10).
Lietuvos vartotojų instituto darbuotojas Karolis Klimka pristatys maisto švaistymo prevencijos
programą „Linkėjimai, maistas“ ir duos praktinių patarimų, kaip išvengti maisto likučių išmetimo savo buityje.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. VASARĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: 182 Eur
Vasario mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7195 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5486 Eur
Iš viso įplaukų: 9294 Eur
Vasario mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 10533 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 2163 Eur
Iš viso išlaidų: 12696 Eur
Vasario mėn. balansas " +" ; "-": -3402 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -3220 Eur

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
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Lk 15, 18

EVANGELIJA (Lk 15, 1–3. 11–32)
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi'...
nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O farizieBet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atnešjai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: kite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmauki„Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuo- te jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atvesmet Jėzus pasakė jiems palyginimą:
kite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime,
„Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jau- linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo minesnysis tarė tėvui: 'Tėve, atiduok man pri- ręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir jie
klausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sū- pradėjo linksmintis.
nums turtą. Netrukus jaunėlis, pasiėmęs savo
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose.
dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gy- Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išvendamas, išeikvojo savo lobį.
girdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir
Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: 'Suir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną ša- grįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nulies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pa- penėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko'. Tada šis
siuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs prabent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė dėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: 'Štai
to jam neduodavo.
jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakyTada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo sam- mo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs
dinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos
bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turnusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tą su bloga draugija, tu bematant jam papjovei
tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis peniukšlį'.
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.
Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su maniTėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, mi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo
pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo
O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Joz 5, 9a. 10–12: Dievo tauta, įžengusi į pažadėtąją žemę, švenčia Paschą
Ps 34: P. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
2 Kor 5, 17–21: Dievas mus per Kristų sutaikino su savimi
Lk 15, 1–3. 11–32: † Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo
Šioje Luko evangelijos ištraukoje, man gražiausi
yra šie žodžiai: "Tėvas pažino jį iš tolo, labai
susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo". Manau, į šiuos žodžius yra sudėtas visas
Dievo charakteris, visa tai, koks iš tiesų yra Dievas
- Tėvas. Šis Jėzaus palyginimas mums atskleidžia,
kaip nelengva yra atpažinti, suprasti meilę ir kaip
du tėvo sūnūs į tai eina skirtingais keliais. Jie abu
sunkiai priima savo, kaip "sūnų" tapatybę: vienas
pabėga iš namų, kitas gyvena tėvo namuose, tačiau,

kaip vergas. Kartais prireikia daug laiko tam,
kad pasijustum "mylimu vaiku". Tam reikalingas
žvilgsnis į save, savo menkumo suvokimas. "Tada
susimąstė"... pabrėžia Lukas. Tegul šio Sekmadienio evangelija įkvepia ir mus pažvelgti į save,
susimąstyti, kad suvoktume savo, kaip mylimų
Dievo vaikų tapatybę ir mokėtume priimti nuolat
mūsų laukiančio Dievo - Tėvo meilę.

džiaugsmas kyla spontaniškai iš Dievo širdies kaip
muzika, kaip meilės giesmė, kaip simfonija. Kiekvienas dieviškasis asmuo turi džiaugsmo pilnatvę ne savyje, bet tik gyvoje bendrystėje su abiem kitais asmenimis. Tiksliau sakant, tarp Tėvo ir Sūnaus Šventoji
Dvasia yra amžinasis bendrystės, meilės ir džiaugsmo
ryšys.
Be to, vienintelis Dievo tikslas kuriant pasaulį
buvo padaryti mus savo draugais ir įvesti mus į savo
džiaugsmą. <…> Kokia bebūtų dabartinė mūsų
gyvenimo padėtis, nesvarbu, ar esame tamsybėse,
dideliuose sunkumuose, apleisti, vieniši senatvėje,
ar gulime ligoninėje, sėdime kalėjime, mes žinome,
kad Dievas yra tobulai laimingas, kad jis mus myli
ir šaukia mus dalyvauti jo džiaugsme. Mes iš tikrųjų
dar keliaujame tremtyje, mums tenka išgyventi daug
sunkių ir skausmingų išbandymų.
Tačiau Dievas siuntė savo Sūnų – pasaulio Šviesą
ir išganymo malonės šaltinį. Jis pats yra tas pasiųstas
šaltinis, apie kurį kalba Evangelija. Jėzus užsikėlė ant

savęs mūsų purvą, mūsų nuodėmes, visus mūsų sunkumus ir jų vietoje siūlo mums savo stiprybę, šviesą
ir gyvenimą. Jis lydi mus kelionėje, kaip trykštantis
vandeniu akmuo lydėjo Mozę kelyje per dykumą į Pažadėtąją žemę. Trokšdami priimti Kristų tikėjimu ir
viltimi, mes jau žengiame į savo Viešpaties džiaugsmą.
Kaip rašo Šventasis Paulius laiške filipiečiams, mes
jau esame dangaus tėvynės piliečiai – mūsų gyvensena yra danguje su Kristumi ir šventaisiais. Kristus
yra ištikimas.
Jis išvaduos mus iš visų mūsų nuodėmių ir išbandymų, vesdamas mus iki galo, iki jo Tėvo šlovingosios
karalystės. Mes jau turime bendrystę su juo. Štai kodėl Bažnyčia ragina mus nuo dabar džiaugtis ir giedoti: Laetare – Džiūgauk, Jeruzale! Skubėkit į būrį visi,
kurie mylite ją: linksmai džiūgaukite, jūs, kurie tik
buvote nuliūdę; šokinėkite ir apsčiai semkite džiaugsmo iš jūsų paguodos šaltinių. Amen.
T. Grigalius Casprini OSB

Br. Algirdas Malakauskis OFM
GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA

Šiandien Bažnyčia švenčia
džiaugsmo, „Laetare“,
sekmadienį
Maldauti su ašaromis ir džiūgauti Šventojoje Dvasioje – tokia turi būti visą laiką, ir ypač per Gavėnią,
mūsų dvasinio gyvenimo nuostata. Gavėnia yra atsivertimo, apsivalymo ir dvasinės šviesos kelionė dykumoje. Kasmet šis šventas liturginių metų laikas,
sakytumėm, dabartinio gyvenimo atvaizdas ir simbolis, primena mūsų žmogiškos egzistencijos tikrovę – šiame pasaulyje mes išgyvename tremtį, ir sykiu
nurodo pagrindinį tikslą – atgaila ir dideliu ilgesiu
keliaujame paskui savo vadovą ir Išganytoją Jėzų iki
jo Kryžiaus mirties ir prisikėlimo.
Prislėgti žmogiškos silpnybės ir pasaulio nuodėmės
pasekmių, apsupti visokių išbandymų, gundymų ir
kovų, mes keliaujame ne tik į Velykų liturginę šventę,
bet ir į Amžinąsias Velykas, į savo tikrąją tėvynę.
Mūsų giliausias troškimas yra įžengti į mūsų Vieš-

paties džiaugsmą, į Pažadėtąją žemę, į dangiškąją
Jeruzalę, kur amžinai gyvensime bendrystėje su Dievu ir visais šventaisiais. Šiandien, pasiekus Gavėnios
vidurį, Bažnyčia švenčia džiaugsmo, „Laetare“, sekmadienį, taip vadinamą dėl įžangos giesmės pirmo
žodžio, kuris reiškia „Džiūgauk“.
Šiandien liturgija veda mus tarsi prie oazės dykumoje, kur galime numatyti ir nujausti savo širdyje tą
džiaugsmą, kuriuo Viešpats nori apsčiai mus pasotinti mūsų kelionės pabaigoje. Visos šios dienos giesmės
ragina mus džiūgauti ir linksmintis kartu su Viešpačiu ir su visais Dievo vaikais Bažnyčioje. Tačiau kaip
mums jau dabar įžengti į Viešpaties džiaugsmą? <…>
Pakanka nuolankiai prašyti iš Viešpaties džiaugsmo dovanos, pripažįstant, jog savyje neturime tikrojo
džiaugsmo šaltinio. Ir priešingai, jei savyje ieškome
džiaugsmo, atsiskyrę nuo nesavanaudiškos bendrystės su Viešpačiu ir Dievo vaikais, savo širdyje rasime
ne džiaugsmą, o apgaulingus malonumus, vedančius
į vergystę ir neviltį. Dievas yra mūsų džiaugsmo šaltinis ir pirmasis pavyzdys. Jis visada buvo, yra ir bus
begaliniai laimingas. Švenčiausioje Trejybėje tobulas

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Kviečiame kartu melstis Liturgines valandas
Gavėnios
trečiadieniais iškart po vakarinių šv. Mišių. Penktadieniais 17.15 val.
kartu eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje.
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (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 (4 versija):
Gavėjo tipas E1 laukelis– 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinančius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su
jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
www.bernardinuparapija.lt

