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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

VII EILINIS SEKMADIENISNr. 651 2017 vasario 19 d.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis už 
akį ir dantis už dantį.' O aš jums sakau: nesiprie-
šink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų 
per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas 
nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marški-
nius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave 
nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok 
ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. 
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Mylėk 
savo artimą' ir neapkęsk priešo. 

O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir mels-
kitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo 
dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo sau-
lei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir 
neteisiųjų. 

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitar-
naujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jei-
gu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo 
nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? 

Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis 
Tėvas yra tobulas“. 

EVANGELIJA (Mt 5, 38–48)  

PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE 
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. į pašaukimų 
savaitgalį. Jis skirtas tiems, kurie nori susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu, sužinoti apie semi-
nariją, arba patys ketina rinktis kunigystės kelią.
Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa (kon-
ferencijos, pasidalinimas), kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.
Savaitgalis vyks seminarijoje (Kalvarijų 325, Vilnius). Programa prasidės vasario 24 d. (penktadie-
nį) 18.00 val. ir tęsis iki vasario 26 d. (sekmadienio) ryto. Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi 
registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt
Daugiau informacijos seminarijos interneto svetainėje www.seminarija.lt

2017 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2017 metų jubiliejinė dešimtoji parapijos vasaros stovykla vyks  
birželio 26 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Maloniai kviečiame pla-
nuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

KVIEČIAME APSILANKYTI OKSANOS JUDAKOVOS GRAFIKOS DARBŲ PARODOJE 
„Vis garsėjančiame pasaulio šurmulyje žinau, ko noriu aš: tylos ir švaros. Tokia yra mano reakcija ir 
toks yra siekis. Noriu švarios minties, švarios linijos, švaraus dažų prisilietimo prie balto popieriaus 
lapo“ – Oksana Judakova. Parodą galite pamatyti Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) 
bendruomenės centro patalpose iki vasario 28 dienos nuo 10 val. iki 17 val.

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2017 
Prasidėjo dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo die-
nas 2017, vyksiančias birželio 23–25 dienomis Vilniuje. Skai-
čiuojama, kad LJD į Vilnių sutrauks daugiau nei 6000 jaunų 
žmonių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Būk ir tu! 
Jaunimo dienos tai galimybė išgyventi įspūdingą tikėjimo šventę, 
kur susitinkame savo bendraamžius, Dievą ir net pačius save – tai 

repeticija Dangui. (Vysk. Kęstutis Kėvalas). Registracija vyksta adresu www.jaunimodienos.lt iki  
birželio 1 d. 24.00 val. 

Kas laikosi Kristaus žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą.   Plg. 1 Jn 2, 5

PASKAITŲ CIKLAS „POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS ŽINIA MŪSŲ LAIKAMS“  
Pasauliečiai pranciškonai kartu su teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela kviečia į keturių 
paskaitų ciklą, skirtą giliau susipažinti su popiežiaus Pranciškaus mokymu, išdėstytu encikliko-
se „Lumen fidei“ bei „Laudato si“ ir apaštališkuosiuose paraginimuose „Evangelii gaudium“ bei 

„Amoris laetitia“. Susitikimai vyksta trečiadieniais, po 18 val. šv. Mišių, parapijos salėje. Ketvietasis 
susitikimas – vasario 22 dieną. Dalyviai prašomi iš anksto pagal galimybes perskaityti aptariamą 
dokumentą ir atsinešti jį į susitikimą.
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VI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Kun 19, 1–2. 17–18: Mylėk savo artimą kaip save patį 

Ps 103: P. Viešpats – švelnus, maloningas
1 Kor 3, 16–23: Viskas yra jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo

Mt 5, 38–48: † Mylėkite savo priešus

…Gyvenime neišvengiamai susiduriame su 
tais, kurie mus įžeidžia, pasėja mūsų širdyje 
nuoskaudą ir pyktį. Net jei mes ir galime nuo 
tų žmonų pasitraukti, kartu su jais nebegyventi 
ir jų nebematyti, vis tiek prisiminimai lieka, 
atmintis mus sugrąžina į skaudžią praeitį. 
Šias neigiamas emocijas kartais nėra lengva 
išprašyti iš mūsų širdies. 
Jos vis įkyriai sugrįžta, mus vėl naujai užkal-

bina, o mes dažnai mielai leidžiamės į pokalbį 
su jomis. Taip bręsta keršto planai, įsišaknija 
neatleidimas. Patenkame į uždarą ratą, pyktis 
auga, o pasakymas „mylėkite savo priešus ir 
melskitės už savo persekiotojus“ tik sukelia 
juoką arba dar labiau užgauna. Nebelieka nei 
jėgų, nei noro atleisti. 
Iš tiesų mes patys, vien tik gera valia, nega-

lime pamilti savo priešų. Tai – Viešpaties ir 
mūsų pastangų bendras vaisius. Taigi, ką mes 
galėtume pabandyti padaryti, tai trumpai pa-

simelsti, kartkartėmis tyliai širdyje ištardami, 
kad Viešpats laimintų mūsų priešus, nes mes 
patys to nebeįstengiame padaryti, pavyzdžiui: 
„Viešpatie Jėzau, laimink jį (ją, juos).“ Likda-
mi su pykčio mintimis, jei kam ir kenkiame, tai 
pirmiausia sau patiems tiek dvasiškai, tiek ir 
fiziškai. Išmokę nuo šių įkyrių minčių nusi-
gręžti šia trumpa malda (Bažnyčios tradicijoje 
ji vadinama „strėline malda“, nes kaip strėlė, 
iššauta į piktą mintį, priverčia ją sprukti šalin) 
mes pamažu įžengiame į ramybės ir atleidimo 
kelią. Tai nėra lengvas darbas, kaip ir kopti 
į kalną, nes šios mintys kartais kaip įkyrios 
musės vis lenda ir lenda. Bet jei drąsiai stojame 
į kovą ir kiekvieną kartą jas vejame Jėzaus var-
du, Šventoji Dvasia keičia mūsų širdį ir daro 
mus dangiškojo Tėvo vaikais.

Br. Ramūnas Mizgiris OFM 
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

2016-ųjų Tolerancijos žmogumi 
paskelbta rašytoja V. Juknaitė

Kalėjimų departamentas apdovanojo 
pranciškoną Arūną Peškaitį garbės  
ženklu

Rašytoja Vanda Juknaitė šeštadienį Vytauto Didžiojo universi-
tete Kaune paskelbta 2016-ųjų Tolerancijos žmogumi.

„Šis apdovanojimas jai skirtas už dialogo kūrimą, atminties  
skatinimą ir sakymą, kad svetimo skausmo nėra, kad XX am-
žiaus tragedijos – Holokauskas, tremtis – palietė visus Lietuvos 

Vasario 10 d. 
Kalėjimų depar-

tamentas prie LR 
Teisingumo minis-

terijos apdovanojo pranciško-
ną kunigą Arūną Peškaitį trečiojo laipsnio garbės 
ženklu „Už nuopelnus“. Kun. Arūnas Peškaitis 
OFM jau dešimt metų dirba Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu, kur bendrauja 
su itin sunkius nusikaltimus padariusiais žmonė-
mis.

Pasak A. Peškaičio, per dešimt metų nueitas il-
gas kelias ir į gera keitėsi ne tik santykiai su kalė-
jimo administracija, bet ir pačių kalinių gyveni-
mai. „Mačiau labai daug Dievo malonės ženklų ir 
stebuklų pačių nuteistųjų širdyse. Buvau liudinin-

piliečius, nepaisant jų tautybės“, – BNS sakė Su-
giharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ atstovas 
Linas Venclauskas.

Anot jo, rašytoja viena pirmųjų žengė drąsų 
žingsnį ir viešai atskleidė, kad jos giminaitis da-
lyvavo Holokauste.

Į visuomenininkų teikiamą apdovanojimą šie-
met taip pat pretendavo rašytojas Marius Ivaške-
vičius ir žurnalistas Domas Burkauskas.

Ši kasmetinė nominacija skiriama asmeniui, 
stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, 
kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekio-
jimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir 
radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos 
gyvenime.

Apdovanojimą teikia „Sugiharos fondas – Di-
plomatai už gyvybę“.

Iš Bernardinai.lt 

kas, kaip jie atranda Dievą – ne lozungą ar ideo-
logiją – bet liudija atsivertimą savo darbais, – tvir-
tina A. Peškaitis ir priduria: – Du vyrai, kuriuos 
pradėjau lankyti dar kalėjime, dabar jau gyvena 
laisvėje ir savo gyvenimu patvirtina tas pačias ver-
tybes, kurias išpažino kalėjime atradę Dievą. Jie 
dirba ir yra tapę naudingais visuomenės nariais, 
mokėdami mokesčius, prisidėdami prie bendro-
jo gėrio ir atiduodami skolą visuomenei.“ Pasak 
kalėjimo kapeliono, šių vyrų pavyzdys rodo, kad 
reikia kuo mažiau griežto ir uždaro kalinimo bei 
kuo daugiau kitokios priežiūros būdų, kad žmo-
gus galėtų atlikdamas bausmę dirbti ir grąžinti 
tai, ką jaučiasi atėmęs iš visuomenės bei konkrečių 
žmonių. 

Iš Bernardinai.lt 

PALEIDŽIAMA MBO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO  
PROVINCIJOS NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA 

Mažesnieji broliai informuoja, kad www.ofm.lt puslapyje jau galima 
užsiprenumeruoti mėnesinį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Ka-
zimiero provincijos naujienlaiškį. Jame kas mėnesį sužinosite apie artė-
jančius provincijos įvykius, visuomenei atvirus renginius, svarbiausias 
pranciškoniškų parapijų ir bendruomenių veiklas. Naujienlaiškiai bus 
pradedami platinti nuo kovo mėnesio.Ev
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