Bernardinai
PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ
Š.m. vasario 24–26 dienomis Vilniuje vyks kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo
susitikimas. Prašome pagalbos apgyvendinant jaunimą, į susitikimą atvyksiantį iš visos
Lietuvos. Jeigu galite padėti ir pasidalyti savo namų šiluma, prašome registruotis parapijos
svetainėje www.bernardinuparapija.lt eančioje nuorodoje. Kilus klausimams galima kreiptis
tel. +370 686 73408 Gintarija arba gintarijaka@gmail.com. Iš anksto dėkojame už geravališkumą.
ŠV. VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. (antradienį) 18 val., Šv. Valentino dieną, į Eucharistinę meilės puotą kviečiame sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Mažesniųjų
brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.
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BERNARDINŲ BLUSTURGIS
Nori naujų rogių, bet neturi, kur dėti senųjų? O gal iš močiutės paveldėjai senovinius sidabrinius
šaukštelius, bet nori naujų? Tuomet kviečiame į Bernardinų blusturgį!
Jei turite nebenaudojamų, bet geros kokybės ar nedidelių buities daiktų, kiekvieno mėnesio II-ąjį
sekmadienį, iškart po rytinių šv. Mišių, laukiame jūsų vidiniame mūsų bažnyčios kiemelyje, kur galėsite parduoti, dovanoti ar mainyti savo atsineštus daiktus. (Pastaba: esant blogam orui rinksimės
didžiajame bažnyčios koridoriuje).
Artimiausias Blusturgis vyks vasario 12 d. 12 val. Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir
facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir jos žmones.
Po Šv. Mišių, 19 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų koncertą Lietuvos Nepriklausomybės dienai
paminėti.
Koncerte skambės A.Vivaldi, G.F.Handel ir kitų kompozitorių kūriniai. Atikėjai: Simona Liamo
(sopranas), Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika.
2017 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Norime informuoti, kad 2017 metų jubiliejinė dešimtoji parapijos vasaros stovykla vyks
birželio 26 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Maloniai kviečiame plaKVIEČIAME Į JUSTINO LINGIO FILMŲ PERŽIŪRĄ
Labai kviečiame šį sekmadienį, vasario 5 d, po rytinių šv. Mišių (11.30 val.) susirinkti į šv. Pranciškaus auditoriją – Justino Lingio filmų peržiūrą. Bus rodomi 2 filmai – apie būsimą šventąją Barborą
Umiastauskaitę–Žagarietę ir apie kankinystę Lietuvoje. Filmų trukmė 25 min.
Esate labai laukiami!
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, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
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

Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats.
– Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse.
Jn 8, 12b

EVANGELIJA (Mt 5, 13–16)
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti
miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas

nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų
jūsų Tėvą danguje“.
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V EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 58, 7–10: Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa
Ps 112: P. Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj
1 Kor 2, 1–5: Aš skelbiu jums nukryžiuotojo Kristaus liudijimą
Mt 5, 13–16: † Jūs – pasaulio šviesa
Stabtelėkime akimirką ir pabandykime
pažvelgti į Jėzaus g yvenamą laikotarpį.
Tuo metu naktys tamsios, nes jų neapšviečia
neoninė šviesa, karštomis dienomis neįsijungia kondicionierius, šaldytuvai neužgrūsti
maisto produktais, o tai, kas valgoma,
natūralu, be konservantų, todėl greit genda.
Chemikalai ir elektros lemputė atsirado
praėjus keliasdešimt šimtmečių po Kristaus. Taigi Jėzus, kalbėdamas apie druską
ir šviesą, turėjo omenyje du svarbiausius
dalykus žmonių g yvenime: druska g yvybiškai reikalinga gerovei ir sveikatai, o šviesa
– išsilaisvinimui iš tamsos.
Jėzus kviečia mus būti „druska“, stiprinti mus supančią g yvybę ir saugoti ją nuo
irimo. Juk druska ne tik apsaugo maistą, ji
suteikia jam skonį. Kokį skonį šių dienų pasauliui teikia krikščionys? Kiek aš pati turiu
savyje „sūrumo“, tikrumo jausmo ir drąsos
pasakyti pasauliui, kad ne viskas tikra, kas
gražiai įpakuota?
Prieš šešiolika šimtmečių šiaurės Italijos
vyskupas šv. Chromacijus rašė: „Viešpats
vadino savo mokinius žemės druska, nes jie
skatino žmonių širdis dangiška išmintimi,
taisė blogio koktumą“ (Tract. 5,1). Daž-

nai tenka kalbėtis su jaunais žmonėmis,
kurie sako, kad krikščionybė yra nuobodi,
blanki, nesuprantamos apeigos ir liturgija,
kad tikintieji savyje neturi džiaugsmo. Ką
galima atsakyti tokiems žmonėms? Druska
išsikvėpė, o šviesa nustojo savo šviesumo,
mes nerandame, nes nebeieškome... Ar tyliai
viltis, kad kada nors jie ims ir mumyse išvys
Evangelijos tikrą jį džiaugsmą? Pagaunu
save jiems įrodinėjanti, kad krikščionybė yra
kas tik norite, tik ne nuobodumas, ir Dievas
kviečia mus taip atskleisti šią tiesą, kad kiti
išvystų jos teikiamą džiaugsmą, išmintį ir
savitvardą.
Jei mes, Dievo tautos nariai, esame pasaulio šviesa, pirmiausia turime patys priimti
Evangelijos „druską“ į savo g yvenimą. Ši
evangelinė „druska“ turi visų pirma apvalyti
mūsų širdis, nes tik tyros širdys galės šviesti
Kristaus šviesa ir džiaugsmu.

S. Juta Edita Kunickaitė SSC
Iš Bernardinai.lt archyvo
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J. Em. kardinolas
Audrys Juozas Bačkis
minėjo 80-ties metų
jubiliejų
Vasario 1-ąją J. Em. kardinolas Audrys Juozas
Bačkis minėjo 80-ties metų jubiliejų. Išvakarėse
kardinolą sveikino Lietuvos vyskupai, o jubiliejaus dieną, kardinolas leido su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais. Vilniaus Šv.
Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje kardinolas
aukojo šv. Mišias. Vėliau ganytoją sveikino ir už
ilgametį tėvišką rūpestį dėkojo kunigai, kurių nemaža dalis kunigystės šventimus priėmė iš kardinolo rankų.
Pamokslo metu kardinolas prisiminė žmones,
kurie lydėjo gyvenimo kelyje: tėvelius, kunigus,
paskatinusius ir įkvėpusius rinktis kunigystę,
dvasios vadovus, kurių patarimu visada kliovėsi. Kardinolas pažymėjo, kad ėjo ten, kur siuntė
Bažnyčia. Jis dėkojo kunigams, kurių apie šimtą
susirinko kartu švęsti ir dėkoti už kardinolo gyvenimo tarnystę. Jubiliatas priminė, kad visi kunigai
yra jungiami vienos kunigystės, kuri yra Kristaus.
Kardinolas kvietė gaivinti savyje tą dovaną, kurią
rankų uždėjimu kunigai gavo per šventimus. Jis
patikino, kad nepaliauja melstis už kunigus, kuriuos teko įšventinti ar sutikti gyvenimo kelyje.
Po šv. Mišių Vilniaus II dekanato dekanas kun.
Valdas Girdžiušas sveikino kardinolą kunigų

vardu. Sveikindamas kun. Valdas Girdžiušas atkreipė dėmesį, kad Mozė buvo pašauktas kaip tik
tokio amžiaus, kokio šiandien sulaukė kardinolas
ir linkėjo tęsti tarnystę. Dekanas kalbėjo, kad,
kaip Mozė buvo palaikomas bendražygių, taip
šiandien Vilniaus arkivyskupijos kunigai lieka
kardinolo tarnystės bendražygiai ir lydi jį malda.
Seminarijos bendruomenės vardu kardinolą
pasveikino VI kurso seminaristas Gabrielius Satkauskas, o Opus Dei prelatūros sveikinimus kardinolui perdavė kun. John Farrell Peternal.
Vilniaus arkivyskupijai kardinolas Audrys Juozas Bačkis vadovavo 1991–2013 m. Kardinolui
teko vadovauti arkivyskupijai nelengvu ir viltingu
laikotarpiu, kai visa Lietuvos valstybė valėsi nuo
sovietmečio palikimo ir kūrė naujas gyvenimo
formas. Kardinolo valdymo pradžią žymi istorinis
šv. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje, kurio metu
popiežius ragino lietuvius džiugiai ir rimtai imtis
atsakomybės kurti gailestingą visuomenę. Kardinolas rūpinosi tikybos dėstymo mokyklose sistemos kūrimu, plėtė Bažnyčios karitatyvinės veiklos
struktūrą, steigė centrus, teikiančius pagalbą šeimoms ir dirbančius sielovados darbą, siekė atkurti
ir tvarkyti Bažnyčios atgauto turto būklę.

PASKAITŲ CIKLAS „POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS ŽINIA MŪSŲ LAIKAMS“
Pasauliečiai pranciškonai kartu su teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela kviečia į keturių
paskaitų ciklą, skirtą giliau susipažinti su popiežiaus Pranciškaus mokymu, išdėstytu enciklikose „Lumen fidei“ bei „Laudato si“ ir apaštališkuosiuose paraginimuose „Evangelii gaudium“ bei
„Amoris laetitia“. Susitikimai vyks trečiadieniais, po 18 val. šv. Mišių, parapijos salėje. Antrasis
susitikimas – vasario 8 dieną. Dalyviai prašomi iš anksto pagal galimybes perskaityti aptariamą
dokumentą ir atsinešti jį į susitikimą.
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