Bernardinai
VILNIAUS BERNARDINAI KVIEČIA Į PASKAITŲ CIKLĄ,
SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Nuo kovo mėnesio Bernardinų bendruomenės centre prasidės paskaitų ciklas „Dievo ženklai žemėje“. Iki vasaros planuojamos 4 paskaitos, skirtos pažymėti 2015 m. – Pašvęstojo gyvenimo metus.
Pirmoji paskaita įvyks kovo 15 d., sekmadienį, 12 val. po rytinių šventų mišių. Šią paskaitą apie
pranciškonų dvasingumą skaitys Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje http://parapija.bernardinai.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
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„PASNINKO DĖŽĖ“
Tam, kad sąmoningai išgyventume gavėnios laiką, mūsų parapijoje vyksta akcija „Pasninko dėžė“. Bet
kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę,
kuri stovės 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 Malonės
metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.
KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias. Kiekvieną
Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias giedami graudūs verksmai.
PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 11 – 13 d. mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pradžia 18 val. Rekolekcijas ves br. Benediktas Jurčys OFM. Tema „Visi tavęs ieško“ Mk. 1,37.
Kovo 13 d. 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.

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

f

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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS ŠUMSKE
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Gavėnios rekolekcijas kovo 20–22 d. Šumsko parapijos
rekolekcijų namuose. Vedėjas Bernardas Verbickas OP. Dalyvio auka 13 Eur.
Registracija – bjcentras.lt, adresas pasiteiravimui – bjcentras@gmail.com

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų;
kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. (Jn 3, 16)
EVANGELIJA (Jn 2, 13–25)
Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į
Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių
jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo
visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių
pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos
namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.
Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami:
„Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi
teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite

šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“
Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę.
Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo
Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje,
daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad
kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas
yra žmogaus viduje.
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Iš 20, 1 - 17; Ps18; 1 Kor 1, 22 - 25; Jn 2, 13 – 25
P. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius

Origeno (apie 185 – 253 m.) Evangelijos
komentaras „Jis kalbėjo apie savo kūno
šventovę“
„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas
ją atstatysiu!“ Toks atsakymas iš Jėzaus lūpų
nuskambėjo žydams reikalavusiems ženklo,
po to kai jie buvo išvaryti šventovės, kuri yra
Kristaus kūnas ir kurią Jėzus pasiūlė sugriauti. Reikėjo išvaryti tuos, kurie joje buvo dėl
kasdieninių rūpesčių. Reikėjo sugriauti šventovę
ir visa tai, dėl ko atmetamas Dievo žodis tam,
kad trečią dieną atstatyti.
Ir šventovė ir Kristaus kūnas yra Bažnyčios
simboliai. Jeigu kūnas prisikėlė trečią dieną,
tai ir Šventykla iš tiesų bus atstatyta. „Pagal jo
pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos
žemės, kuriuose g yvens teisumas“ (2Pt 3:13).
Taip kaip ir tie kaulai iš Ezekielio pranašystės
(Ez 37:11), kurie yra Dievo šventovės griuvėsiai, vieną dieną bus Viešpaties atgaivinti po
galutinės pergalės prieš mirtį. Mums yra sunku
suvokti mūsų pačių prisikėlimo slėpinį. Apie tai
pranašas Ezechielis skelbė:
„VIEŠPATIES ranka palietė mane. Jis
išvedė mane VIEŠPATIES dvasioje ir pastatė
vidury slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis
visur vedžiojo mane tarp jų, – slėnyje jų buvo
labai daug. Jie buvo baisiai sudžiūvę. Jis man
tarė: „Marusis, ar gali šitie kaulai atg yti?“
Atsakiau: „Viešpatie DIEVE, tik tu žinai“.
Tuomet jis man tarė: „Pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems: 'Sausieji kaulai, klausykitės
VIEŠPATIES žodžio!“ (Ez 37:1-4).

Taigi, kas yra tie kaulai, kuriems Viešpats
įsakė sklebti: „klausykitės Viešpaties žodžio?“
Ar tai ne Kristaus kūnas, apie kurį psalmėje
sakoma: "visi mano kaulai buvo išnarstyti" (plg.
Ps 22:15)? Jeigu atėjus metui tikras ir tobulas Kristaus kūnas prisikėlė, taip vieną dieną
Kristaus kūno nariai bus vėl surišti ir atstatyti,
kaulai iš tikrų kaulų. Tai užtruks tol, „kol mes
visi kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo
Sūnų, tapsime tobulais žmonėmis pagal Kristaus
pilnatvės amžiaus saiką.“ (plg. Ef 4:13). „Kaip
vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai,
nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir
Kristus.“ (1 Kor 12:12)
Kristaus kūnas buvo nukryžiuotas, palaidotas
ir po to prisikėlė. Taigi ir visi Kristaus bažnyčios
nariai pirmiausiai tampa nukryžiuoti (prikalti
prie Kristaus kryžiaus) ir nustoja g yventi (plg.
Gal 2: 19). Taip kaip ir Paulius, taip kiekvienas iš mūsų neturime kuo girtis, nebent mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, prie kurio
Jis yra nukryžiuotas pasauliui ir pasaulyje (plg.
Gal 6: 14). „Iš tiesų mes per krikštą buvome
palaidoti su juo“, sako Paulius ir priduria, kad
tuo pačiu mes paveldėjome ir tikrą prisikėlimo
pažadą: „kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių
Tėvo šlovinga galia, kad ir mes pradėtume g yventi atnaujintą g yvenimą,... nes su juo mes taip
pat esame prikelti“ (plg. Rom 6: 4-9). Kiekvienas tad dabar galime g yventi naują g yvenimą,
kuris po prisikėlimo yra pašventintas ir palaimintas. Kiekvienas, kuris buvo ir bus palaidotas,
vieną dieną bus prikletas.
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„Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5, 8)
Tęsinys.
3. „Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5, 8) – pavienis tikintysis
Abejingumo pagunda gresia mums ir kaip individams. Esame sotūs sukrečiančių žinių bei
vaizdų apie žmonių kančias ir sykiu jaučiamės
visiškai negebantys ką nors pakeisti. Ką turėtume daryti, kad tai siaubo ir bejėgystės spiralei
galėtume atsispirti?
Pirma, galime melstis žemiškosios ir dangiškosios Bažnyčios bendrystėje. Nenuvertinkime
daugelio maldos galios! Iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“, kurią kovo 13 ir 14 d. švęsime,
kaip tikiuosi, visoje Bažnyčioje, taip pat vyskupijų lygmeniu, šį maldos poreikį kaip tik ir
siekiama išreikšti.
Antra, meilės veiksmais per daugybę Bažnyčios gailestingosios meilės organizacijų galime
pasiekti ir artimus, ir tolimus. Gavėnia yra
tinkamas metas parodyti dėmesį kitam kad ir
mažu, bet konkrečiu mūsų dalijimosi žmogiškąja būtimi ženklu.
Ir trečia, kito kančia yra raginimas atsiversti,
nes brolio poreikiai man primena mano paties
gyvenimo trapumą, priklausomybę nuo Dievo
ir brolių. Nuolankiai prašydami Dievo malonės ir pripažindami savo galimybių ribas, viltis
dėkime į begalines galimybes, glūdinčias Dievo
meilėje. Tada atsispirsime velniškai pagundai

patikėti, kad patys vieni galime išgelbėti save
ir pasaulį.
Abejingumui ir mūsų pretenzijai į visagalybę
įveikti norėčiau visų paprašyti išgyventi šį gavėnios metą kaip širdies ugdymo kelionę, kaip
yra pasakęs Benediktas XVI (Enciklika Deus
caritas est, 31). Turėti gailestingą širdį nereiškia
turėti silpną širdį. Kas nori būti gailestingas,
tam reikia stiprios, tvirtos, gundytojui uždaros,
bet Dievui atviros širdies. Širdies, kuri leistųsi
perskverbiama Dvasios ir vedama meilės keliu,
kreipiančiu brolių ir seserų link. Iš pagrindų
neturtingos širdies, suvokiančios savo neturtą
ir save atiduodančios kitiems.
Todėl, brangūs broliai ir seserys, per šią gavėnią trokštu kartu su jumis melsti Kristų: „Fac
cor nostrum secundum cor tuum – Padaryk mūsų
širdį panašią į savo Širdį“ (Jėzaus Širdies litanijos maldavimas). Tada turėsime tvirtą ir gailestingą, budrią ir dosnią, neužsisklendžiančią ir į
abejingumo globalizacijos sūkurį neįpuolančią
širdį.
To linkėdamas patikinu, jog melsiuosi, kad
kiekvienas tikintysis ir kiekviena bažnytinė
bendruomenė vaisingai žengtų gavėnios keliu,
ir prašau melstis už mane. Telaimina jus Viešpats ir tesergi Dievo Motina!
Vatikanas, 2014 m. spalio 4-oji,
Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventė

2 % GY VENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 %
savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
(GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir
paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti
įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto

GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

http://parapija.bernardinai.lt

