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VI EILINIS SEKMADIENIS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

2020 vasario 16 d.Nr. 778

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Nemany-
kite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. 
Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų 
sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena 
raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, 
viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną 
iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų 
žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus 
karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus 
vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 

Taigi sakau jums:] Jeigu jūsų teisumas nebus 
tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, 
jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, 
kad jūsų protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, 
o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums 
sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti 
teisme. 

[Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti 
prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 
'Kvaily!', tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši 
dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo 
brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai 
prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir 
tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną. 

Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į 
teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o 
teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliū-

tum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, 
kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko.]

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesve-
timauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris 
geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo 
širdimi. [ Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave 
nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau 
netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų 
įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranką 
gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. 
Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas 
kūnas patektų į pragarą. 

Taip pat pasakyta: 'Kas atleidžia žmoną, tegul 
išduoda jai skyrybų raštą'. O aš jums sakau: kie-
kvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirka-
vimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas 
atleistąją veda – svetimauja.]

Taipogi esate girdėję, jog protėviams buvo 
pasakyta: 'Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk 
Viešpačiui savo priesaikas'. O aš jums sakau: išvis 
neprisiekinėkite (.) [nei dangumi, nes jis Dievo 
sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, 
nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei 
savo galva, nes tu negali nė vienintelio plauko 
padaryti, kad jis būtų baltas ar 

juodas. Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 
'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

Šlovė tau, Tėve, dangaus ir  
žemės Viešpatie,

kad karalystės paslaptis  
apreiškei mažutėliams.  Plg. Mt 11, 25 

EVANGELIJA (Mt 5, (17–19). 20–22a. (22b–26). 27–28. (29–32). 33–34a. (34b–36). 37)
PASKAITA „MAISTAS VIETOJ VAISTO? TIK NEJUOKINKITE.... “     

Kovo 5 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų dvasinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis 
grupė kviečia visus, besidominčius sveika gyvensena, į sveikatos žurnalistės, rašytojos, NeoLife 
kompanijos konsultantės Nijolės Koskienės paskaitą „Maistas vietoj vaisto? Tik nejuokinkite...“. 
Jos metu sužinosite apie savo ląstelę ir jos pagrindinius funkcionavimo principus, apie dramatišką 
mokslinių tyrimų ir oficialiosios medicinos atotrūkį. Paskaita vyks Šv. Pranciškaus auditorijoje.

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO SUSITIKIMAS    
Metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas vyks Vilniuje š. m. kovo 13-15 d., čia at-
vyks jaunimas iš visos Lietuvos. Susitikimo tema: Jūs pasaulio šviesa ir žemės druska. Kviečiame 
dalyvauti visą jaunimą, susipažinti su Jaupra ir gilinti savo tikėjimą bei naujai atrasti bendruome-
nę. Dalyvių registracija: jaupra.lt. Dalyvauk, nes laukiamas kiekvienas!

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ     
Kviečiame Vilniaus Bernardinų bažnyčios parapijiečius ir ne tik į savo namus dviejų naktų  
nakvynei priimti atvykstantį jaunimą į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Vilniuje 
š. m. kovo 13–15 d. Tai puiki proga susipažinti su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu iš visos 
Lietuvos, o taip pat padaryti gerą darbą :) Dėkojame už Jūsų gerumą ir teatlygina Viešpats šim-
teriopai! Klausimams: gintarijaka@gmail.com arba tel. +370 686 73408 Gintarija. Registracija 
priėmimui: bjcentras.lt

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Vasario 24 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą 
su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime kinų režisieriaus Zhang Yimou filmą „Karo gėlės“. 
Tai istorinė drama, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko bri-
tas Christianas Bale'as ir kinietė Ni Ni. Filmas sukurtas 2011 
m. pagal Geling Yan romaną „13 Nanjingo gėlų“, kuris remiasi 
misijonierės Minnie Vautrin dienoraščiu. 
2012 m. Holivude "Karo gėlės" pelnė Aukso Gaublį, kaip geriausias filmas užsienio kalba. 
Filmą pristatys dr. Romualdas Juknelevičius. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, 
Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu 
padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189

ALBUMO VAIKAMS „DEBESĖLIŲ PILY“ PRISTATYMAS BERNARDINUOSE   
Šešios jaunosios dainų kūrėjos ir atlikėjos kviečia į muzikinės kompaktinės plokštelės vaikams 

„Debesėlių pily“ pristatymo koncertą! Kartu pažinkime, o gal iš naujo at-
raskime naujausios lietuviškos poezijos vaikams pasaulį. Koncertas visai 
šeimai vyks vasario 23 d., 14.15 val. (po 13 val. Šv. Mišių). Senojo vienuo-
lyno 3 aukšto salėje. 
Daugiau informacijos: Živilė, tel. +370 625 02672.
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VI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sir 15, 15–20: Jis niekam neliepia daryti ką bloga
Ps 119: P. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.

1 Kor 2, 6–10: Dievas yra nuo amžių paskyręs išmintį mums išaukštinti
Mt 5, 17–37: † Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...

Šiandien Jėzus kalba. Kalba mokiniams, o 
tai reiškia, kiekvienam iš mūsų. Kalba apie 
įstatymo vykdymą, apie Dievo žodžio ir Jo 
mokymo svarbą. Moko  būti teisiais, teisin-
gais, mylinčiais , atleidžiančiais, supratin-
gais – akivaizdžiai panašiais į Viešpatį, 
savo pavyzdžiu mokantį mane ir tave, kaip 
g yventi. Gyventi išmokstant neprarasti vilties, 
g yventi būnant laimingam čia, žemėje, ir, 
kas svarbiausia, amžinybėje, g yventi visavertį 
g yvenimą, nepasiduodant nuodėmei, pagundai, 
blogio įtakai.

Drąsiai galime sakyti, kad Jėzus rūpinasi, 
jog kiekvienas iš mūsų:

Stengtumėmės būti didžiausiais Dangaus 
Karalystėje, tai yra, kad nepažeistume Jo 
mokymo, vykdytume Jo valią ir, g yvendami 
su Juo, kitiems padėtume suprasti, kur tikroji 
tiesa.

Suvoktume, kad mes pakviesti eiti į Dangaus 
Karalystę, pašaukti g yventi su Juo amžiny-
bėje! Dėl to turime nežudyti. Sakysite mes 
– ne žudikai, tačiau šito negana – reikia ir 
nepykti ant savo brolio, o kuris iš mūsų nesame 
supykęs ant šalia esančio? Už tai teks atsa-
kyti Teisme, o tai jau nemaža kliūtis kelyje į 
amžiną ją laimę.

Suprastume, kad įžeisti brolį , susitaikinti su 

broliu, tyra širdimi aukoti savo auką Dievui –  
tai Dovanoti Jam visą save. Tai santykis 
su g yvaisiais, tačiau mes tikime amžiną jį 
g yvenimą – tikime esant skaistyklą, dangų ir 
pragarą. Dievas yra teisinga Meilė, atlyginanti 
tiek už gera, tiek už bloga. Kristus kviečia 
mylėti vienam kitą ir po mirties, juk kalėjime, 
(suprask, skaistykloje) reikės grąžinti skolas, 
atsiteisti iki paskutinio skatiko. Kas gi mums 
tada padės? Tik g yvų jų malda, šv. Mišios už 
mirusiuosius. Dabar mes jais pakviesti rūpin-
tis, o kai būsime pašaukti, belieka viltis, kad 
kas nors ir mums padės tas skolas išmokėti...

Įsiklausykime į kvietimą ne tik neteisin-
gai nesielgti, bet ir netrokšti to širdyje, o tai 
reiškia, teisingai žiūrėti, objektyviai vertinti, 
nepasiduoti pagundoms, nesileisti į dvasinius 
pavojus, elgtis išmintingai. Vadovautis tikėji-
mu, viltimi ir meile.

Kristaus Evangelija – tikrai geroji Naujiena 
mums, žemės keleiviams. Ji kuria g yvenimą, 
kuria ateitį. 

Šiandien mūsų aplinka kupina įvairių min-
čių ir svarstymų, vertinimo kriterijai ne visada 
mums padeda atskirti tiesą nuo subjektyvaus 
požiūrio, tačiau mūsų krikščioniška g yvenimo 
samprata, mūsų Mokytojo klausymasis ir Jo 
mokymo įg yvendinimas yra raktas į g yvenimą, 

VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Vasario 16 d., sekmadienį, 17 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po  
Šv. Mišių, 18.30 val.  jums gros Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras, meno vadovas ir 
dirigentas Tadas Šileika. Koncerte skambės Česlovo Sasnausko, Kristinos Vasiliauskaitės, Liau-
dos Vaitkūnaitės kūriniai.

anot šviesios atminties kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus, mokantis laukti, mokantiems 
būti kantriems, mokantis kitam kulnų nemin-
džioti, vienam kito nestumdyti, neįžeidinėti...

Mokantis augti ir būti tikrais visaverčiais ir 
Lietuvos, ir Dangaus karalystės piliečiais 

Kun. Andriejus Sabaliauskas

Brangieji,

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena primena garbingą valstybės istoriją, mūsų 
tautos kuriamą daugiau nei 1000 metų. Gerbki-
me šalies istorinę atmintį – išnešiotą mūsų širdyse 
išbandymų laike.

Vasario 16-oji mus vedė ir brandino, kai slapčia skaitėme Šventąjį Raštą,  prie 
širdies glaudėme šeimos relikviją – trispalvę. Šiandien galime  džiaugtis ypatinga 
Dievo malone tėvynei Lietuvai, dėkoti už taiką ir santarvę. Mes, Dievo tauta, 
gyvename ypatingoje malonėje – tikėjime, meilėje, viltyje, nes visada tikėjome Lie-
tuva. Linkiu, kad kiekvienas savo darbais kasdien kurtume Tėvynę vis gražesnę, 
saugotume ją.

Sveikinu su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Tegul Viešpats globoja, saugo ir stiprina Lietuvos žmones!

Klebonas br. Evaldas Darulis OFM 
2020 m. vasario 16 d. 

PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS JAUNUOLIAMS IR VYRAMS    
Vasario 21–23 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį abi-
turientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Pašaukimų vakaro 
svečias kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Norintys dalyvauti prašomi registruotis tel.: 8 52 701602 arba el. paštu: rastine@vks.lcn.lt. 
Daugiau informacijos: www.seminarija.lt


