Bernardinai
2 % GYVENTOJŲ 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
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„PASNINKO DĖŽĖ“
Tam, kad sąmoningai išgyventume Gavėnios laiką, mūsų parapijoje vyks akcija „Pasninko dėžė“.
Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko
dėžę, ęsančią 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.

Dievas taip pamilo
pasaulį,
jog atidavė savo
vienatinį Sūnų;
kiekvienas,
kuris jį tiki,
turi amžinąjį
gyvenimą.

BERNARDINŲ KNYGYNĖLIO NAUJIENOS
Br. kun. Arūno Peškaičio knygą „Posūkis. Kunigo pasakojimai“ jau galite įsigyti mūsų knygynėlyje.
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.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VALANDA
Kovo 22 d., sekmadienį, 18 val. kviečiame į Gavėnios susikaupimo valandą mūsų bažnyčioje. Dalyvauja aktorė Dalia Michelevičiūtė ir ČIURLIONIO kvartetas.
Programoje: J. Haydn „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ (Septynios sonatos
styginių kvartetui), sakralinė poezija ir proza.

(Jn 3, 16)

2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Norime informuoti, kad 2015 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 19-24 dd. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti Katovicų (Lenkija)
pranciškonų seminarijos rektorius, teologijos mokslų daktaras, br. kun. Witoslaw Sztyk OFM. Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija
bus skelbiama vėliau.

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 a i t y k i t e i n t e r n e t o d i e n r a š t į w w w. b e r n a rd i n a i . l t

Evangelija (Jn 3, 14-21)

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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

2015 kovo 15 d.

Jėzus Nikodemui pasakė:
„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį
tiki, nepražūtų, 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 aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo
darbai atlikti Dieve.“
V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a
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IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 136, 1-6; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21.
(Pr.: 6a) Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
jeigu tavęs neatminčiau.
ŠV. DOROTĖJO IŠ GAZOS MEDITACIJA – IŠGELBĖTI MALONE
Šv. Dorotėjas (505-565 m. ar 620
m.) gimė Antiochijoje, pasiturinčių
krikščionių šeimoje. Po studijų įstojo į
abato Serido vienuolyną, kuriam vadovavo atsiskyrėliai Barzanufas ir Jonas.
Kantriai jų vedamas, Dorotėjas stropiai
ėjo Evangelijos keliais, o vėliau ir pats
įkūrė vienuolyną prie Gazos ir tapo jo
abatu.
Gerasis Dievas davė Įstatymą, kad atsiverstume nuo blogio, tačiau mes „labiau
mylėjom tamsą nei šviesą“ (plg. Jn 3, 19)
ir neatsivertėme. Tuomet geras ir mylintis
žmones Dievas pasiuntė savo viengimį
Sūnų, nes tik vienas Dievas galėjo išgydyti
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 Grigalius Nazianzietis, „būdamas panašus į

mus išgydytų 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 puolusį
žmogų, išlaisvino nuodėmės jėga užvaldytą ir pavergtą žmogų. Žmogus priešo
(nuodėmės) vergijoje buvo laikomas prievarta ir net nenorintieji 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, išvadavo 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 gyvates bei skorpionus ir
visokią priešo galybę“ (Lk 10, 19), apvalydamas mus nuo visų nuodėmių per šventąjį krikštą, kuris atleidžia ir nuvalo visas
nuodėmes.

V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a

Maldos vakaras su grupe ICHTUS
Praėjusį šeštadienį, kovo 7 d., Bernardinuose vyko Maldos vakaras su grupe
ICHTUS.
Vakaras – pilnas maldos, šlovinimo, išpažinties, užtarimo maldos bei adoracijos.
Vakaras, kai kiekvienas galėjo ateiti, būti to vakaro dalimi. Vakaras, apie kurį papasakoti sunku, nes tai buvo Šv. Dvasios veikimo laikas, užtarimo maldai skirtas laikas.
Skubėjo būrys žmonių, liejosi džiaugsmo ašaros, padėkos žodžiai, prašymai ir gimė
naujos viltys: gyventi, tikėti, dalintis...
Šlovinimas, kuriame viskas skambėjo naujai. Sakoma, kad giedančiam Jis duoda
dvigubai, mat jis dvigubai meldžiasi. Ir iš tiesų, giedojo visa bažnyčia..., atsidavusi
Gavėnios maldai...
Išpažintis – laikas susitikimui ir susitaikymui su Juo, kuris – Gailestingas ir visa
mylintis. Būrys keliavo ir čia, mynė kelią prie klausyklų, o po to – atgailai.
Adoracija – laikas, kai nutilo viskas. Nepastebimai jis „atėjo“ brolio Tomo rankoms smilkant, lydint giesme „Tėve, atėjo valanda“. Pusvalandis visiškos tylos ir
suklaupusi bažnyčia... Buvimas su Juo. Akis į akį. Čia ir dabar.
Palaiminimas ir išėjimas nešti pasauliui žinią, kad Jis laukia kiekvieno – susitaikyti, prašyti, melstis, dėkoti, būti, atgailauti, dalintis ir laukti Velykų slėpinio.

KVIEČIAME Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAMS
Nuo š. m. kovo mėnesio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės centre
prasidės paskaitų ciklas „Dievo ženklai žemėje“. Iki vasaros planuojamos 4 paskaitos, skirtos
2015 m. – Pašvęstojo gyvenimo metams.
Pirmoji paskaita įvyks kovo 15 d., sekmadienį, 12 val., po rytinių šventųjų 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 rasime interneto svetainėje:
http://parapija.bernardinai.lt ir FACEBOOK paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
http://parapija.bernardinai.lt

