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Eikite paskui mane, – 
sako Viešpats. 

Aš padarysiu jus  
žmonių žvejais.    

Mt 4, 19   

    Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klau-
sytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Geneza-
reto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie 
ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė 
tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, 
jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsi-
sėdęs mokė minias iš valties. 

Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilu-
mą ir išmeskite tinklus valksmui“. Simonas jam 
atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, 
nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu 
tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugy-
bę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie 

pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje 
valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, 
jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. 

Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jė-
zui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus 
jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, 
kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sū-
nus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. 
O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau 
žmones žvejosi“.

Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo 
paskui jį.

EVANGELIJA (Lk 5, 1–11)   

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE 
Ilonos Janulienės tapybos paroda ,,CELLA“ 
vasario 4 d. – kovo 18 d. Bernardinų bendruomenės centre.
Lotyniškas žodis ,,cella“ gali būti tikras mažas kambarys arba konceptualus mažas kambarys ir 
erdvė mintyse. Celėje išorinis ir vidiniai pasauliai susitraukia, sumažėja...ten žmogus RANDA 
mintis, prisiminimus, emocijas. Ir, priklausomai nuo dvasinės būsenos, ,,kambarys“ gali būti tiek 
kalėjimas tiek šventovė ir kontempliacijos vieta. Bet CELLA taip pat gali būti ypatinga VIETA, 
kurią galite sukurti savo galvoje, KAMBARĮ, kuriame išnyksta mintys ir jausmai:
Vieta, kur galite patekti į savo pasąmonę;
Vieta, kaip pakitusios realybės karalystė;
Vieta, kur sutelkiate dėmesį ir aiškiai nustatote tikslą;
Vieta, kur galite ieškoti KAŽKO VERTINGO IR BRANGAUS.
O kai pasąmonėje esate kontempliacijos būsenos, gali atsiskleisti daug prasmingų išgyvenimų, 
naujų įžvalgų, jaučiamų kaip DOVANA… kaip TRANSFORMACIJA.

       LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Vasario 16 d., trečiadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos 
žmones. Mišiose giedos Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui."

„SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI“ KVIEČIA Į REKOLEKCIJAS
2022 m. kovo 4–6 d. Pavilniyje vyks savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams. 
Rekolekcijas ves Tėvas jėzuitas Eugenijus Puzynia SJ ir sutuoktinių poros. Dalyvių 
amžius ir santuokos stažas neribojamas. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir 
dovanoti laiką vienas kitam!
Registracija ir informacija: www.sutuoktiniususitikimai.lt arba el.paštu: 
sutuoktiniususitikimai@gmail.com

                                                        ŠV. VALENTINAS
Šiais metais vasario 14 d., šv. Valentino dieną, 12.00 val. mūsų bažnyčioje švęsime 
Šv. Mišias melsdamiesi už Jus - sutuoktinius, sužadėtinius, vienas kitą pamilusius ir 
žengiančius bendro gyvenimo keliu. 
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į savo vaikus, net jei jie tolinasi nuo jo. Gai-
lestingumas iš tiesų yra tinkamiausias Dievo 
vardas, išreiškiantis Jo esmę – ne kaip progi-
nis jausmas, bet kaip jėga, esanti visame, ką 
Jis daro. Tai drauge jėga ir švelnumas. Todėl 
su nuostaba ir dėkingumu galime sakyti, kad 
Dievo gailestingumas apima ir tėvystės, ir mo-
tinystės santykį (plg. Iz 49, 15), nes Jis rūpi-
nasi mumis su tėviška stiprybe ir motinišku 
švelnumu, visada trokšdamas suteikti mums 
naują gyvenimą Šventojoje Dvasioje.

Didžiausias gailestingosios Tėvo meilės li-
goniams liudytojas yra jo vienatinis Sūnus. 
Kaip dažnai Evangelijose pasakojama apie 
Jėzaus susitikimus su įvairiomis ligomis ser-
gančiais žmonėmis! Jis „vaikščiojo po visą Ga-
lilėją, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas 
karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse 
visokias ligas bei negales“ (Mt 4, 23). Galime 
savęs paklausti: kodėl Jėzus ligoniams skiria 
tokį ypatingą dėmesį, kad apaštalams, Moky-
tojo pasiųstiems skelbti Evangeliją ir gydyti li-
gonius, tai tampa pagrindiniu jų misijos darbu 
(plg. Lk 9, 2)?

XX a. mąstytojas tai aiškina taip motyvuo-
damas: „Skausmas absoliučiai izoliuoja, ir bū-

tent iš šios absoliučios izoliacijos kyla poreikis 
kreiptis į kitą, šauktis kito“. Kai žmogus dėl 
ligos savo kūnu patiria silpnumą ir kančią, jo 
širdis taip pat apsunksta, auga baimė, daugė-
ja klausimų, aštriau iškyla prasmės klausimas 
dėl visko, kas vyksta. Kaip galėtume pamiršti 
daugybę ligonių, kurie šiuo pandemijos laiko-
tarpiu paskutinį savo gyvenimo etapą nugyve-
no vieni intensyviosios terapijos skyriuje, tiesa, 
prižiūrimi didžiadvasiškų sveikatos priežiūros 
darbuotojų, bet toli nuo mylimiausių artimų-
jų ir svarbiausių žemiškojo gyvenimo žmonių? 
Štai kodėl taip svarbu šalia savęs turėti Die-
vo meilės liudytojus, kurie, sekdami Jėzumi, 
Tėvo gailestingumo pavyzdžiu lieja paguodos 
aliejų ir vilties vyną ant ligonių žaizdų. 

Šiai trisdešimtajai Pasau-
linei ligonių dienai parinkta 

tema „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 

gailestingas“ (Lk 6, 36) pirmiausia kreipia 
mūsų žvilgsnį į Dievą, „apstų gailestingumo“ 
(Ef 2, 4), kuris visada su tėviška meile žvelgia 
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Iz 6, 1–2a. 3–8: Štai aš: mane ir pasiųsk!
Ps 138: P. Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.

1 Kor 15, 1–11: Taip mes skelbiame, ir taip jūs įtikėjote
Lk 5, 1–11: † Jis viską paliko ir nuėjo paskui Jėzų

Pašaukimas visuomet ateina iš Dievo. Nepriklausomai nuo laikmečio ir aplinkos, Jis išsiren-
ka tą, per kurį veiks kitų gyvenimuose. Jis pats ieško sau mokinių. Dar gi, nelabai tinkančių 
tam. Kodėl Dievas išsirenka būtent tokius žmones? Neišprususius, paprastus, bailius – saky-
tume, asmenis be duomenų... Atsakymo greičiausiai nėra. Galbūt Jam tiesiog taip patinka. 
Patinka per mažutėlius atskleisti savo didybę.

Vasario mėnuo kiekvienam Lietuvos pilie-
čiui primena prieš daugiau nei šimtą metų 
nelengvai iškovotą Tėvynės nepriklausomybę. 
Nuo pat pradžių valstybės kūrime aktyviai 
dalyvavo ir tikintieji. Šiandien su pasididžia-
vimu žvelgdami į nudirbtus valstybės kūrimo 
darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies 
nepriklausomybę ir meldžiame, kad Lietu- 
vos žmonės nesiliautų vertinę to, kas buvo pa-
siekta.

Laisvė – neįkainojama Dievo dovana. Ly-
giai tokia pati Dievo dovana yra ir taika – bū-
tina kiekvienos politinės visuomenės darnaus 
bei netrukdomo vystymosi sąlyga. Taikai 
Europoje šiandien yra iškilęs pavojus. Popie-

žiaus Pranciškaus pakviesti sausio 26 d. jau 
meldėmės už taiką Ukrainoje ir visame mūsų 
žemyne.

Tačiau įtampa dar neatslūgo, todėl mes, 
Lietuvos vyskupai, kviečiame tikinčiuosius 
visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio 
maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul 
kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje 
ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos 
radijo maldininkais skamba Marijos motiniš-
ko užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele 
Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, 
saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Eu-
ropą!

Lietuvos vyskupai

KVIEČIAME  MALDAI UŽ LIGONIUS
Vasario 11 d., penktadienį, 7.30 ir 18.00 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišių metu melsimės už 
ligonius, bus teikiamas Ligonių sakramentas, prieš šv. Mišias klausoma išpažinčių.

Vasarį vyskupai kviečia melstis už Tėvynę ir taiką Europoje

MEILĖS KELYJE BŪTI ŠALIA KENČIANČIŲ

VASARIO

11
PASAULINĖ 

LIGONIŲ DIENA

Iš Popiežius Pranciškus Žinios 30-osios Pasaulinės ligonių dienos proga:  
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36)

DAINININKEI NELLY PALTINIENEI SKIRTAS ATMINIMO KONCERTAS 
Vasario 15 dieną 18 val. Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje įvyks dainininkei Nelly Palti-
nienei, palikusios mus prieš 2 metus, skirtas atminimo koncertas. Tai  jos gimtadienio išvakarės. 
N. Paltinienė yra daugiausiai metų scenoje dainavusi Lietuvos artistė – jos kūrybinis kelias tęsėsi 
64 metus. A. Šabaniausko premijos laureatė, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus 
kavalierė. 2011 metais ji, vienintelė iš visų Lietuvos atlikėjų, gavo popiežiaus Benedikto XVI apaš-
talinį palaiminimą. Solistė dalyvavo Europos lietuvių organizacijų inicijuotuose sakralinės muzi-
kos projektuose, įrašė krikščioniškų giesmių vinilines plokšteles, giedojo Paryžiaus Notre Dame ir 
Kelno arkikatedroje, daugelyje Lietuvos bažnyčių, dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos ir 
labdaros projekte „Pax et Bonum“, ne kartą giedojo tradiciniuose Bernardinų Kalėdų koncertuose. 
Atminimo vakare dalyvaus  dainininkai Judita Leitaitė, Vitalija Petkutė, Viktoras Malinauskas, 
Deivydas Staponkus. Vakaro vedėja aktorė Virginija Kochanskytė. 
Koncertą organizuoja VšĮ „Muzikos karalystė“.
Bilietus galite įsigyti, sekdami šia nuoroda: 
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/koncertas-myleki-ir-lauk-348371/


