Bernardinai
KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. (vietoj Švč. Sakaramento adoracijos) mūsų bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
verksmai.
PASNINKO DĖŽĖ
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami
maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto
produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios priekyje. 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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PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 15–18 d. mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos, kurias ves br. Arūnas Peškaitis OFM.
Rekolekcijų pradžia 18 val. Tema – „Dykuma kaip Išganymas“.
Kovo 18 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.
JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Tęsiasi registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas „Tikėjimas, kuris veikia meile“ su kun.
Juliumi Sasnausku OFM. Kovo 4–6 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Registracija bjcentras.lt ,
tel.: 8 686 73408
IŠPAŽINTYS
Šiais, Jubiliejiniais Dievo Gailestingumo, metais Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Dievo,
Gailestingumo šventovėje, Aušros vartų koplyčioje visus metus šiokiadieniais nuo 9 iki 17 val.,
švenčių dienomis nuo 13 iki 17 val. bus klausomos išpažintys.
PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS
SKIRIANT 2% GY VENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
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. Jei nuspręstumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti
bendruomenę.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16–17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
www.bernardinuparapija.lt

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

Mt 4, 17

EVANGELIJA (Lk 13, 1–9)

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

Atsiverskite, – sako Viešpats, – nes dangaus karalystė čia pat!

Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų
aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:
„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni
nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl
taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei
neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie
aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie
buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi

taip pat pražūsite“.
Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir
paliepė sodininkui: 'Štai jau treji metai, kaip aš
ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!' Anas jam
sako: 'Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį
apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O
jei ne, tada jį iškirsdinsi'“.
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Iš 3, 1–8a. 13–15; Ps 102; 1 Kor 10, 1–6. 10–12; Lk 13, 1–9
P. : Viešpats – švelnus, maloningas.
Šiandien evangelistas Lukas perduoda Viešpaties Jėzaus raginimą atsiversti. Jėzus kviečia
atsiversti primindamas nelaimingus atsitikimus,
bet ne tam, kad parodytų, jog nukentėjusieji
buvo kaltesni ar verti bausmės nedorėliai. Bet
įspėja, kad daug pavojingiau prarasti amžiną
g yvenimą, pražūti nuodėmėse, jog esame labai
trapūs. Todėl Dievo žodis kartu su gavėnios
laiku kviečia keistis, nusigręžti nuo ydų, blogų

įpročių, nuodėmių. Kad taptume naujais – prisikėlimo žmonėmis ir duotume vaisių.
Antroji šiandienos Evangelijos dalis kaip tik
primena mums Dievo gailestingumą. Jis neskuba bausti, sunaikinti. Bet laukia, sudaro visas
sąlygas keistis, kad tikrai augtume Jo malonėje
ir duotume nenykstančių vaisių.

ATSIVERSTI –
TAI PAJUSTI DIEVO
BUVIMĄ MŪSŲ
KASDIENYBĖJE

nedėkingas už Dievo gailestingumą ir kantrumą. Kaip neduodantis vaisių figmedis bus
iškirstas, taip neatsivertęs žmogus pražus nuo
savo paties klaidų.
Griūdamas bokštas ar namas užmuša keliolika žmonių. Sprogdama bomba ar krisdamas
lėktuvas nusineša kelių šimtų žmonių gyvybes,
o neatsivertimas iš savo nuodėmių pražudo visus. Štai čia gūdi pats skausmingiausias skirtumas – nuo ligų ar nelaimių žūva atskiri žmonės,
o nuo nuodėmės – visi. Ne Dievas baudžia, bet
nusidėdamas žmogus pats save pražudo. Panašiai tvirtino ir šv. Augustinas sakydamas: „Kiekviena netvarkinga siela yra pati sau bausmė.“
Trejus metus Jėzus skelbė išganymo naujieną
Izraelio tautai ir lyg šeimininkas iš figmedžio
tikėjosi tautos atsivertimo vaisių. Galiausiai
ant kryžiaus savo krauju gausiai palaistė mūsų
išdžiūvusias nuodėmingas sielas. Kad suprastume, jog kančia nėra kaltės ženklas. Kad mes
kančią galime lyg vaistą panaudoti atsivertimui.
Jėzui negana, jei mes nedarome nieko blogo.
Jėzus labai nori, kad mes padarytume ir daug
gera savo gyvenime. Dažnai žmonės teisinasi:
„Ką gi aš bloga padariau?“ Kristus peikia apsileidimą, tinginystę ir veltėdžiavimą. Nukirsk,

Sena lotynų patarlė sako: „Verba docent,
exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai
traukia.“ Visoje žmonijos istorijoje matome
gerų ir blogų pavyzdžių. Šiandien pavyzdžiai
per radiją, televiziją, internetą plinta šviesos
greičiu. Šiomis priemonėmis paveikiamos didelės tautos ir ištisos kartos. Blogų pavyzdžių
reikia tam, kad pasimokytume iš kitų padarytų
klaidų ir patys jų nekartotume. Geri, naudingi
ir konstruktyvūs pavyzdžiai skirti būti mums
stimulu keltis iš klaidų, atsiversti ir tapti geresniems. Geraisiais, sektinais pavyzdžiais yra
šventieji. Visas Šv. Raštas apstus gerų ir blogų pavyzdžių, skatinančių taisytis ir atsiversti.
Evangelijoje palyginimas apie figmedį simbolizuoja Dievo kantrumą laukiant, kolei žmogus
parodys atsivertimo vaisus. Dievas ne pasyviai
laukia, bet pats stengiasi paveikti žmogaus sąžinę. Tačiau vargas žmogui, jeigu jis taip ir lieka

kun. Saulius Tomošaitis
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kam dar žemę alina. Tinginyste mes aliname
kitus žmones, jie dirba už mus. Tinginyste
aliname savo tėvynę. Per tingėjimą atsiranda
daugelis dorovinių ydų: palaidumas, girtavimas, ištižimas, nedrausmingumas, vagystės.
Nusidedama ne vien piktu blogu darbu, bet ir
gero darbo, kurį galėjome ir turėjome padaryti,
nepadarymu. Tai apsileidimo nuodėmės. Kaip
figmedis iškirsdinamas ne vien dėl to, jog nevedė vaisių, bet kad ir alino žemę, taip ir žmogus,
nors ir išvengdamas blogio, bet nedarydamas
nieko gera, yra kitų žmonių sielų alintojas ir
blogo pavyzdžio skleidėjas. Tačiau šeimininkas
dar duoda metus laiko figmedžiui. Dar metus
figmedis bus tręšiamas ir apkasamas, tikintis
sulaukti vaisių. Taip Dievas suteikia mums
laiko pamatyti savo klaidas ir atsiversti, nes
danguje daug daugiau džiaugsmo dėl vieno
atsivertusio nusidėjėlio negu dėl 99 teisiųjų.
Nebūkime bevaisiai, nebūkime tie, kurie savo
blogu pavyzdžiu alina kitų gyvenimą. Palaimintasis popiežius Paulius VI sakė: „Šiandien
pasaulis nori pamatyti tikrus tikėjimo liudytojus.“
Mums labai trūksta tikėjimo liudijimo pavyzdžių kasdienybėje. Atsivertimas negali būti
kažkoks atsitiktinis įvykis. Atsivertimas tik
tada yra tikras ir vaisingas, kai atsiverčiama
nuolat, gerai apgalvojant savo gyvenimo kelią,
sąmoningai suvokiant ir atrandant naują savo
gyvenimo prasmę Dieve. Atsiversti – tai pajusti
Dievo buvimą kiekvienoje mūsų gyvenimo dienoje. Vienintelė atsitiktinė išpažintis per metus
neturi gilios radikalios prasmės mūsų atsivertimui, nepaisant ar tai bus kalėdinė, ar velykinė
išpažintis. Atsiversti – tai pakeisti kryptį nuo
egoizmo į žmonių meilę, nuo baimės į pasitikėjimą Dievu, nuo vergavimo nuodėmingiems

malonumams į Dievo vaikų laisvę, išsivaduoti iš vergavimo pinigui ir imtis gailestingumo
darbų.
Gavėnia – tai Dievo gailestingumo ir atlaidumo laikas mums atsiversti. Dievo kantrybė
laukiant žmogaus atsivertimo yra Viešpaties
gailestingumo ženklas, suteikiantis mums laiko pažinti savąsias klaidas ir atsiversti. Šiandien
Dievas mums duoda metus, o gal daugiau – metus vilties, metus pasigailėjimo, metus Dievo
meilės ir gailestingumo. Dievas kantrus laukti,
nes Jis žino, jog atsiversti yra sunku. Sunku išrauti giliai įsišaknijusias ydas. Jis žino, jog atsiversti reikia ne valandų ir dienų. Mat nuodėmė
įsisunkia į visą žmogaus gyvenimą, į jo dvasią ir
papročius. Juo daugiau ji į žmogų įsiveržia, tuo
mažiau yra pajuntama. Blogis virsta žmogaus
dalimi. Kiekviena nuodėmė lengvina kitų nuodėmių įsiveržimą. Sąžinė į viską žiūri pro pirštus, nuodėmė paplinta, lyg vėžio auglys, o dorybė tampa vis sunkiau pasiekiama. Todėl per
tą malonės laiką Aukščiausiasis bando meile ir
gailestingumu paveikti užkietėjusį nusidėjėlį.
„Atsiverskite“– šis Viešpaties kreipimasis kiaurai
skrodžia visą žmonijos istoriją. Mat Dievas duoda mums savo gailestingumo ir kantrybės metus ne žaidimui su savo gyvenimu ir laisve, bet
atgailai ir atsivertimui. Mes visi svajojame apie
globalinį pasaulio atsivertimą, tačiau tai liks tik
graži svajonė, jei kiekvienas iš mūsų neatsivers.
Į klausimą, kaip išvalyti Paryžių, išmintingas
žmogus atsakė, tegul kiekvienas apsišluoja apie
savo namus prie gatvės. Jei kiekvienas išvalysime savo sielą, bus švariau ir aplinkinių žmonių
akyse, nes mūsų pavyzdys patrauks.
Parengė mons. Artūras Jagelavičius
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 dienomis. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti br. Alessandro Martelli OFM (Italija).
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“. Maloniai kviečiame planuoti savo
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
www.bernardinuparapija.lt

