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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 raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija

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 Pa
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Iš spindinčio debesies 
pasigirdo Tėvo balsas:

„Šitas yra 
mano mylimasis Sūnus.

Klausykite jo!“
(Mt 17, 5)

evangelija  (Mk 9, 2-10)
Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis at-

simainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas
žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera
mums čia būti, pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką
sakąs, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas
mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik
vieną Jėzų.

Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus
prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

2 % Gyventojų Pajamų mokesčio vilniaus Bernardinams
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos,
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2 %) sumokėto GPM
skirti Vilniaus Bernardinams.
duomenys, reikalingi pildant prašymo formą: gavėjo tipas E1 laukelis – 2. 
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) e2 laukelis – 192095229

„Pasninko dėžė“
Pradėjome Gavėnios laikotarpį, kurio metu Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai.
Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penk-
tadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovės prie  Šv. Pranciškaus al-
toriaus. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Carito valgyklai ,,Be-
tanija“. Kviečiame į šią Gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba
ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

kryžiaus kelias ir Graudūs verksmai
Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios  penktadienį 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias giedami graudūs verksmai.

maldos vakaras su Šlovinimo GruPe „ichthus“
kovo 7 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje.
Malda, išpažintis, adoracija, ramybė, susitaikymas, šlovinimas.

ParaPijos  Gavėnios rekolekcijos
kovo  11-13 d. mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pradžia 18 val.
Rekolekcijas ves br. Benediktas Jurčys OFM. Tema – „Visi tavęs ieško“ (Mk 1, 37).
kovo 13 d. 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.

Gavėnios rekolekcijos Šumske
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Gavėnios rekolekcijas kovo 20-22 d. Šumsko parapijos
rekolekcijų namuose. Vedėjas Bernardas Verbickas OP. Dalyvio auka 13 Eur. Registracija –
bjcentras.lt, adresas pasiteiravimui – bjcentras@gmail.com.
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Ps 115; Rom 8, 31b-34; Mk 9, 2-10

P.: vaikščiosiu aš akivaizdoj dievo, pasauly - tarpe gyvųjų.

Popiežius PranciŠkus.  žinia 2015 m. Gavėnios proga

„sustiPrinkite savo Širdis“ (jok 5, 8)

Pasakojimas apie Jėzaus Atsimainymą užėmė svarbią vietą pirmosios krikščionių bendruo-
menės gyvenime ir mokyme. Apie tai liudija tai, kad tas įvykis aprašytas ir kitų evangelistų.
Apaštalas Petras savo laiške apie tai irgi atsimena (2 Pt 1, 16-18).

Reikėjo laiko, reikėjo įsiklausyti į Jėzaus žodžius, vis naujai apmąstyti tai, kas vyksta, kad
Jėzaus Dieviškumą dengiantis šydas būtų praskleistas, o savo tikėjimo išpažinime tvirtai ir ne-
atšaukiamai sakytume: Jėzus yra Dievo viengimis Sūnus, Dievas iš Dievo, Šviesa iš Šviesos,
Tikras Dievas iš Tikro Dievo. 

Tas Jėzaus Dievystės atpažinimo procesas gražiai perteiktas apaštalo Petro istorijoje. Petras
susitikęs Jėzų vis praleisdavo progą patylėti ir įsiklausyti. Vis bandydavo projektuoti Jėzaus
kelią. Štai jis išgirdęs apie būsimus Mesijo kentėjimus tuoj pareiškia: „Viešpatie, tau niekada
to neturi atsitikti“. Dabar jis pasišauna pastatyti tris palapines. Visa, kas vysksta ant kalno,
interpretuoja kaip kvietimą pailsėti, kai, tuo tarpu, kalbama apie startą ir kvietimą sekti
Kristų.

Apaštalas Petras ne tik nieko nesupranta, bet ir nežino ką kalba, vis paskuba su galutinėmis
išvadomis. Tuo pačiu jam ir kiekvienam bandančiam sekti ir suprasti Jėzų, kaip pagalba iš
dangaus nuskamba paraginimas: „Klausykite“. „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, klausykite
Jo“, su didžausiu rimtumu priimkite Jo žodžius, net tada kai Jis kalba apie savo kančią. Taigi,
pirmiausiai klausyti ir sekti. Galiausiai pasiekti šalia nukryžiuoto Jėzaus stovėjusio šimtininko
tikėjimą kartu išpažįstant: „Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“.

br. Andrius Nenėnas OFM

(tęsinys)
2. „kur tavo brolis?“ (Pr 4, 9) – parapijos
ir bendruomenės 

Tai, kas pasakyta visuotinės Bažnyčios at-
žvilgiu, būtina įgyvendinti parapijų ir ben-
druomenių gyvenime. Ar tokioje
bažnytinėje tikrovėje pavyksta patirti save
kaip vieno kūno dalį? Kūno, kuris sykiu ir
gauna, ir dalijasi tuo, ką Dievas panoro do-
vanoti? Kūno, kuris pažįsta savo silpniau-

sius, neturtingiausius ir mažiausius narius
bei jais rūpinasi? O gal mes bėgame į visuo-
tinę meilę, įsipareigojusią pasaulio toly-
bėms, bet užmirštančią prie mūsų uždarytų
durų sėdintį Lozorių (plg. Lk 16, 19–31)? 

Norėdami tai, ką Dievas mums dova-
noja, priimti ir tuo vaisingai pasinaudoti, re-
gimosios Bažnyčios ribas turime peržengti
dviem kryptimis. 

Pirma, maldoje susivienyti su dangaus
Bažnyčia. Žemiškajai Bažnyčiai meldžiantis,
atsiranda tarnavimo vienas kitam ir gėrio
bendrystė, nusidriekianti iki Dievo akivaiz-
dos. Su šventaisiais, atradusiais savo pilnatvę
Dieve, sudarome bendrystę, kurioje abejin-
gumas yra nugalėtas meilės. Dangaus Baž-
nyčia yra triumfuojanti ne todėl, kad
nusigręžė nuo pasaulio kančių ir netruk-
doma mėgaujasi džiaugsmu, bet veikiau dėl
to, jog šventieji jau gali kontempliuoti ir
džiaugtis tuo, kad Jėzaus mirtimi ir prisikė-
limu galutinai nugalėtas abejingumas, šir-
dies kietumas ir neapykanta. Kol meilės
pergalė neperskverbs viso pasaulio, tol šven-
tieji, kaip ir mes, bus keliauninkai. Įsitiki-
nusi, kad džiaugsmas danguje dėl
nukryžiuotos meilės pergalės nebus pilnat-
viškas, kol bent vienas žmogus žemėje ken-
tės ir dejuos, Bažnyčios mokytoja šventoji
Teresė Lizjietė rašė: „Tikrai nemanau, kad
danguje nieko neveiksiu. Trokštu toliau dar-
buotis Bažnyčios ir sielų labui“ (1897 m.
liepos 14 d. laiškas Nr. 254). 

Mes irgi esame šventųjų nuopelnų bei
džiaugsmo dalininkai, o jie kartu su mumis

grumiasi dėl taikos bei susitaikinimo ir to
trokšta. Jų džiaugimasis prisikėlusio Kris-
taus pergale mus galingai motyvuoja įveikti
visas abejingumo ir širdies kietumo formas. 

Kita vertus, kiekviena krikščionių ben-
druomenė pašaukta peržengti slenkstį, ski-
riantį ją nuo supančios visuomenės, nuo
vargšų bei toli esančiųjų. Bažnyčia iš pri-
gimties yra misionieriška, ne susitelkusi į
save, bet išsiųsta pas visus žmones. 

Ji išsiųsta kantriai liudyti Tą, kuris troško
pas Tėvą nuvesti visą tikrovę ir kiekvieną
žmogų. Bažnyčia seka paskui Jėzų Kristų
keliu, vedančiu ją pas kiekvieną žmogų, ligi
pat žemės pakraščių (plg. Apd 1, 8). Taip
savo artimame galime atpažinti brolį ir se-
serį, dėl kurių mirė ir prisikėlė Kristus. Tai,
ką gavome, gavome ir dėl jų. O būtent tai,
ką tie broliai turi, yra dovana Bažnyčiai ir
visai žmonijai. 

Brangūs broliai ir seserys, labai trokštu,
kad tos vietos, kuriose reiškiasi Bažnyčia, –
mūsų parapijos ir ypač mūsų bendruome-
nės – taptų gailestingumo salomis abejin-
gumo jūroje!

(pabaiga – kitame laikraštėlyje)

vilniaus Šv. PranciŠkaus asyžiečio (Bernardinų) ParaPija 
kviečia į Paskaitų ciklą, skirtą PaŠvęstojo Gyvenimo metams

Nuo š. m. kovo mėnesio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės
centre (Maironio g. 10, Vilniuje) prasidės paskaitų ciklas „Dievo ženklai žemėje“. Iki vasaros
planuojamos 4 paskaitos, skirtos pažymėti 2015m. – Pašvęstojo gyvenimo metus.

Pirmoji paskaita įvyks kovo 15 d., sekmadienį, 12 val., po rytinių šventųjų Mišių. Šią pas-
kaitą apie pranciškonų dvasingumą skaitys Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) baž-
nyčios klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM. 

Visą paskaitų ciklą sudaro 4 paskaitos, kurios bus skaitomos kiekvieną mėnesį iki vasaros.
Planuojama, kad paskaitas skaitys tokie lektoriai, kaip teologijos daktaras Valdas Mackela, edu-
kologijos daktaras Aurimas Juozaitis, Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės iš Kretingos.

Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką rasime interneto svetainėje

http://parapija.bernardinai.lt ir Facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.


