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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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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS
Kovo 29 d. VERBŲ SEKMADIENIS – Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 2 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS – Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios – 18 val.
Balandžio 3 d. DIDYSIS PENKTADIENIS – Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val.;

Kristaus Kančios Pamaldos – 18 val.
Balandžio 4 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – Velyknakčio Šv. Mišios – 21 val.
Balandžio 5 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS – Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.),

10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 6 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA – Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.

KVIEČIAME Į TALKĄ
Mieli parapijiečiai, artėjant Šv. Velykoms kovo 28 d., šeštadienį, kviečiame visus norinčius ir ga-
linčius į talką mūsų bažnyčioje. Tvarkysime koplyčias ir bažnyčios patalpas. Lauksime jūsų 10 val.
prie zakristijos. Jei  negalėsite ateiti ryte, kviečiame prisijungti vėliau. Telefonas pasiteiravimui:
865074189 (Titas).

„PASNINKO DĖŽĖ“
Tam, kad sąmoningai išgyventume Gavėnios laiką, mūsų parapijoje vyks akcija „Pasninko dėžė“.
Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko
dėžę, ęsančią prie Šv. Pranciškaus altoriaus. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam
centrui ir Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame į šią Gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Ma-
lonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VALANDA
Kovo 22 d., sekmadienį, 18 val. kviečiame į Gavėnios susikaupimo valandą mūsų bažnyčioje. Da-
lyvauja aktorė Dalia Michelevičiūtė ir ČIURLIONIO kvartetas. 
Programoje: J. Haydn „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ (Septynios sonatos
styginių kvartetui), sakralinė poezija ir proza.

PASKAITA „KRIKŠČIONYBĖ IR TOLERANCIJA“
Kovo 26 d., ketvirtadienį, 18 val. Bernardinų jaunimo centras kviečia  į ciklo „Pilietiškumas krikš-
čionišku požiūriu“ paskaitą „Krikščionybė ir tolerancija“ su br. Arūnu Peškaičiu OFM. Paskaita
vyks Bernardinų bendruomenės centre. Daugiau informacijos: http://www.bjcentras.lt.

VERBŲ SEKMADIENĮ MINĖSIME PASAULINĘ JAUNIMO DIENĄ
Verbų sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių vyks mugė, kurioje bus pardavinėjami Pranciškoniško
jaunimo kepiniai ir rankdarbiai. Taip pat po 10.30 val. šv. Mišių kviesime jaunimą žaidimams ir
kitai bendrai veiklai. Tokiu būdu paminėsime Pasaulinę Jaunimo dieną.

Kas nori man tarnauti, 
tegul seka manim, -

sako Viešpats; - 
kur aš esu, 

ten bus ir mano tarnas.

Evangelija  (Jn 12, 20-33)

Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos
miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė
Andriejui, paskui jie abu - Andriejus ir Pilypas - atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: 

„Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus 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, išsaugos ją amžinajam gyve-
nimui. 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 pašlovinau 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 pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio ku-
nigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“. 

Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.
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V GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jer 31, 31-34; Ps 50, 3-4. 12-13. 14-15; Žyd 5, 7-9; Jn 12, 20-33.

(Pr.: 12a) Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.

POPIEŽIAUS EMERITO BENEDIKTO XVI EVANGELIJOS KOMEN-
TARAS „JEI KVIEČIŲ GRŪDAS APMIRS, ATNEŠ GAUSŲ DERLIŲ“

PARAPIJIEČIŲ PILIGRIMYSTĖ ŠVENTOJOJE ŽEMĖJE

Š.M. VASARIO 24–KOVO 7 DIENOMIS – Liudijimai

Būti krikščionimi, tai pirmiausia atsi-
plėšti nuo egoizmo, kuriuo gyvename tik
dėl savęs, kad giliai įsišaknytume į vienas
kito gyvenimą. Ši tikrovė yra perteikiama
įvairiuose Šventojo Rašto vietose. Prisikė-
limas Velykų rytą, išėjimas, prasidedantis
nuo Abraomo, ir kuris išlieka esminiu
visos šventosios istorijos įstatymu, išreiš-
kiamu tuo pačiu esminiu judesiu - atsi-
plėšti nuo paties savęs.

Viešpats Kristus giliausiu būdu išreiškė
tą tikrovę pasakojime apie kviečių grūdą,
kuris taip pat rodo, kad šis esminis įstaty-
mas dominuoja ne tik per visą istoriją, ta-
čiau 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 pa-
vidale, Jis tapo tikru šimteriopu vaisiumi
(plg. Mt 13,8), iš kurio mes vis dar ir vi-
sada gyvename. Tačiau šventosios Eucha-
ristijos 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 išraiška: atsisakyti savęs, kad
tarnautume kitiems. Pagrindinis krikščio-
nio judesys, kaip galutinė siekiamybė yra
įprastinis meilės judesys, per kurį mes da-
lyvaujame paties Dievo meilėje.

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

Žmonijos istorijoje krikščioniškasis ti-
kėjimas reikšmingas kaip tik dėl to, kad
jis naujai ir kaip niekada giliai pabudina
žmogaus gebėjimą kentėti šiais jo žmogiš-
kumui esminiais būdais. Krikščioniškasis
tikėjimas mums parodė, kad tiesa, teisin-
gumas, meilė yra ne vien idealai, bet ir
realiausia tikrovė. Mat jis parodė mums,
kad Dievas, tiesa ir meilė asmens pavi-
dalu, norėjo kentėti dėl mūsų ir su mumis.

Šventoji Žemė  tikrai  šventa... Oras, gamta, įtampos tarp tautų, Biblinės vietos
ir  tekstai  užpildo  iki  dvasios kraštų, iki  negalėjimo  suvokti, kas  vyksta  su
tavim... Ši žemė  apsčiai duoda  maisto ir  kūnui, ir  dvasiai.... Dėkinga nuostabiems
bendrakeleiviams už Dievo  šlovės bylojimą  per  juos.

***

...akmenys, takeliai, unksmės, dykumos driežai, Jericho rožė, Galilėjos oazės, Ti-
beriados pakrantės, neskubus drumstas Jordanas, žemumos, stačiai Žemės gelmės,
Jeruzalės aukštumos, erškėčiai ir palmės, nedrąsus pavasaris, graikų klasika, gotų
gotika, arabų arabeskos, pilki žvirbliai ir švelnūs purpleliai, Šventyklos plynė, Mea
Šearim fariziejai, daugybė mažųjų karalienių Esterų ... Pagarbinta būk, Šventoji
Žeme:

„Ant uolos balta gėlė žydėjo – / nei lietaus, nei saulės jai. / Kaip sidabro lašas ji
visa tebevirpėjo – / Viešpatie, tai Tu ten praėjai.“ (Bernardas Brazdžionis)

***

Dėkoju Dievui už piligrimystės metu patirtą Jo meilę per žmones.
***

Kai keliauji atvira širdimi, tai neišpasakytai daug gauni: ir įspūdžių, ir pamąs-
tymų, ir pažinčių... Didžiausia dovana stiprus jausmas, kad Kristus yra šalia. Kaip
noriu, kad visa tai, ką patyriau nepasimirštų, kad kasdienės rūpesčių, rutinos banga
neišskalautų...

Viešpats Jėzus mus lydėjo šventojoje žemėje. Buvo kartu maldoje, giesmėje, su-
simąstyme. Likime piligrimais savo širdyse.

***

Ne šiaip žemė, ne šiaip vietovės, kuriose gyveno ir darė gerumo darbus istorinė
asmenybė. Tai – mūsų gerojo Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus žemė. Protu nesuvo-
kiama, reikia ten vykti. (Tęsinys – kitame laikraštėlyje)


