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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

PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 
Kovo 19–23 d. mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pradžia 18 val. 
Kovo 23 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas. 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Kovo 19 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiū-
rėsime režisieriaus Algirdo Aramino filmą „Pasigailėk mūsų“ (Lietuva, 1978 m.). Filmo peržiūra 
skiriama Lietuvos teatro ir kino aktorės Tatjanos Majorovos (1941 – 2017) atminimui. Peržiūra 
vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažny-
čią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: 
Titas, tel. +370 650 74189.

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios  penktadienį 17.30 val. mūsų bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos padedant išgyventi šį šaltą žiemos ir pra-
sidedančio pavasario  laikotarpį. Tuo tikslu ir toliau kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas 
galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos 
sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui. 
Platesnę informaciją, kokiais būdais galite pervesti paramą, rasite mūsų parapijos tinklapyje 
www.bernardinuparapija.lt. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.

Jėzus Nikodemui pasakė: 
„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, ku-
ris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. 

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, ne-
pražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį 
pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, 
jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus. 

  Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, 
nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai 

EVANGELIJA (Jn 3, 14–21)  

  Dievas taip pamilo pasaulį, 
  jog atidavė savo vienatinį 
Sūnų; kiekvienas, kuris jį 

tiki, turi amžinąjį gyvenimą.
  Jn 3, 16 

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)Nr. 696 2018 kovo 11 d.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena

KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS KVIEČIA Į GAVĖNIOS KINO SEANSĄ 
Kovo 17 d. 18. 30 val. Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10), 
šv. Pranciškaus auditorijoje bus rodomas prancūzų kino režisieriaus Robero 
Bresono filmas  "Kaip pasiseks, Baltazarai" ("Au hasard, Balthazar", 1966). 
Įkvėptas ištraukos iš  Fiodoro Dostojevskio "Idioto", filmas vaizduoja asi-
liuko Baltazaro gyvenimą. Režisieriaus žodžiais, kiekvienas filmo epizodas 
reprezentuoja vieną iš septynių mirtinų nuodėmių, o pats asiliukas Balta-
zaras yra krikščioniško gyvenimo metafora. 

PASNINKO DĖŽĖ 
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais esame kviečia-
mi maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio mais-
to produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. 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.
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IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Kr 36, 14–16. 19–23: Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos ištrėmimu,  

o gailestingumas – jos išvadavimu
Ps 137: P. Mirę nusikaltimais, jūs esate išgelbėti malone 

Ef 2, 4–10: Mirę nusikaltimais, jūs esate išgelbėti malone 
Jn 3, 14–21: † Dievs siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas

Šv. Dorotėjo iš Gazos meditacija –  
Išgelbėti malone

Gerasis Dievas davė Įstatymą, kad atsivers-
tume nuo blogio, tačiau mes „labiau mylėjom 
tamsą nei šviesą“ (plg. Jn 3,19) ir neatsiver-
tėme. Tuomet geras ir mylintis žmones Dievas 
pasiuntė savo viengimį Sūnų, nes tik vienas 
Dievas galėjo išg ydyti šią būseną. Dovydas 
psalmėse maldavo: „Tu, kuris sėdi soste ant 
cherubų, apsireikšk, parodyk savo galybę, ateik 
mūsų gelbėti!“ (Ps 79 (80), 2–3), „Viešpatie, 
palenk dangaus skliautą ir nuženk“ (Ps 143 
(144), 5) ir kitais panašiais žodžiais. Pranašai 
daugelį kartų apie tai meldė, kad nužengtų, o 
būdami įsitikinę, šaukė, kad jis tikrai nužengs. 

Tad mūsų Viešpats atėjo dėl mūsų tapo 
žmogumi, kad, kaip sako šventasis Griga-
lius Nizianzietis, „būdamas panašus į mus 
išg ydytų panašius, siela – sielą, kūnu – kūną, 
nes jis visame kame, išskyrus nuodėmę, tapo 
žmogumi“. Jis priėmė mūsų pačių esybę, mūsų 

prigimties pradmenis ir tapo naujuoju Adomu 
pagal savo Kūrėjo paveikslą. Jis atkūrė tai, 
kas buvo žmogaus prigimtyje ir grąžino sveikus 
jutimus, kaip buvo pradžioje. Jis atnaujino puo-
lusį žmogų, išlaisvino nuodėmės jėga užvaldytą 
ir pavergtą žmogų. Žmogus priešo (nuodėmės) 
vergijoje buvo laikomas prievarta ir net neno-
rintieji nusidėti būdavo priversti nusidėti, kaip 
apaštalas Paulius sako: „Aš nedarau gėrio, 
kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ 
(Rom 7, 19). 

Taigi Dievas, dėl mūsų tapęs žmogumi, išva-
davo žmogų iš priešo nelaisvės. Jis sunaikino 
visą jo galybę, pamynė jo stiprybę ir ištraukė 
mus iš jo valdžios, iš jo vergijos, jei tik patys 
savo valia nenorėsime nusidėti. Mat jis suteikė 
mums, kaip sakė, „galią mindyti g yvates bei 
skorpionus ir visokią priešo galybę“ (Lk 10, 
19), apvalydamas mus nuo visų nuodėmių per 
šventą jį krikštą, kuris atleidžia ir nuvalo visas 
nuodėmes.

Mūsų tautai nėra svetimas nei maldos poreikis, 
nei jos galia. Minėdami Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną prisimename, kiek mal-
davimų išsakyta per ilgus pokario metus prašant 
Viešpatį laisvės dovanos. Lietuvoje, tremtyje ir 
išeivijoje maldos ir aukos už tėvynės laisvę ly-
dėjo mūsų tautos sūnų ir dukrų kasdienybę. Jų 
tikėjimas ir malda įkūnijo svajonę vėl turėti ne-
priklausomą tėvynę. Dievo Žodis yra galingas, 
jis nelieka neįvykdytas. Bet kartu malda nėra 
magiška formulė, kurią sukalbėjus mūsų norai 
stebuklingai išsipildo. <...>

Kaip realiai jaučiame laisvės poreikį, taip na-
tūraliai turime trokšti melstis. Tikras troškimas 
pasižymi nesavanaudiškumu. Galėjome stebėti, 
kaip šis nesavanaudiškas troškimas augo Sąjū-
džio atgimimo dienomis, subrendo drąsiuose, 
rizikinguose Signatarų veiksmuose kovo 11-ąją 
ir visos tautos aukoje sausio 13-ąją. Drąsa kyla 
iš pasitikėjimo, kad Dievas yra mus mylintis 
Tėvas, kuris neapleidžia savo vaikų, bet jais rū-
pinasi.

Melsdamiesi „Tėve mūsų“ bendraujame ne 
vien su savo Tėvu. Mes meldžiamės mūsų visų 
Tėvui. Laisvės siekėme ne kiekvienas sau, bet 
mums visiems kartu. Ši laisvė taip pat suponuo-
ja bendrą siekį rūpintis visais gyventojais – įgy-
vendinti socialinį teisingumą.
Vis tik neišvengiamai tenka susidurti su pa-

gunda rūpintis tik savo reikalais. Šią pagundą 
gali patirti ne tik atskiras žmogus. Ji gali vilio-
ti ir šeimas, ir atskiras valstybes. Čia nuoširdi 
malda yra tarsi galingas skiepas, nes jei tikrai 
meldžiamės mūsų visų Tėvui, turime išmokti 
solidarumo – turime dalytis žemiškomis gėry-
bėmis su kitais. Kaip vaikai žaisdami turi iš-
mokti dalytis žaislais, taip ir dangiškasis Tėvas 

Arkivyskupas Gintaras Grušas: 

„Malda – tai santykis“
Iš pamokslo šv. Mišiose Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną

mus moko, kad būtina dalytis tuo, ką turime.
Tačiau popiežius Pranciškus mums primena, 

kad suaugusieji turi pranokti tokį vaikišką žais-
lų pasidalijimo solidarumą. Apaštališkajame pa-
raginime jis rašo: „Žodis „solidarumas“ yra šiek 
tiek nuvalkiotas ir kartais klaidingai aiškinamas, 
tačiau žymi daugiau nei atsitiktinius dosnumo 
aktus. Jis reikalauja ugdyti naują mąstyseną, 
kuriai rūpėtų bendruomenė, pirmenybė visų 
gyvenimui, o ne tam, kad gėrybes pasisavintų 
saujelė žmonių.“ Savi interesai gali turėti blogų 
pasekmių. <...> Laisvas yra tas žmogus ir lais-
va ta visuomenė, kuri gyvena ne vien sau. Tė-
vai yra pasirengę aukotis dėl savo vaikų, kad jų 
ateitis būtų šviesesnė. Kariai pasirengę, reikalui 
esant, guldyti galvas gindami mūsų laisvę. Po-
litikai taip pat turi būti nesavanaudiški. Jie turi 
rūpintis ne tik savo politine sėkme, bet ir visų 
gyventojų gerove. Gavėnios metas kaip tik yra 
skirtas teisingiems santykiams atstatyti: santy-
kiams su Dievu ir mūsų tarpusavio santykiams.

Pirmą kartą laisvė buvo žmogui dovanota, kai 
Dievas jį sukūrė ir pavedė jam valdyti visą pa-
saulį. Suviliotas nuodėmės ir nupuolęs žmogus 
prarado šią Dievo dovaną. Nuo to laiko žmonija 
siekia atkurti tą santarvę, gyvenimą laisvėje ir 
ramybėje.

Už šią laisvės dovaną sumokėta didelė kaina. 
Ją apmąstome Gavėnios metu, kai žvelgiame 
į kryžių – į Nukryžiuotąjį, kuris „Tėve mūsų“ 
maldos žodžius pilnutinai įgyvendina iki pa-
skutinio atodūsio. Būdamas santykyje su Tėvu 
ir vykdydamas Jo valią, savo mirtimi Kristus at-
perka mus iš nuodėmės nelaisvės. Jis išmeldžia 
savo persekiotojams ir mums nuodėmių atlei-
dimą, kurį galime priimti atleisdami kitiems. 
Taip Kristus tampa mus stiprinančia kasdiene 
Duona, kad mes galėtume džiaugtis tikrosios 
laisvės dovana.

Šią mūsų Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
dėkokime Dievui už mums suteiktas asmeninės 
ir Tėvynės laisvės dovanas. Branginkime jas ir 
būkime pasiruošę malda ir kasdienio gyvenimo 
aukomis šias dovanas išsaugoti sau ir visiems 
dangiškojo Tėvo vaikams.

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio (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 v.3):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229


