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 planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
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.
LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2017
Prasidėjo dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo
dienas 2017, vyksiančias birželio 23–25 dienomis Vilniuje. Skaičiuojama, kad LJD į Vilnių sutrauks daugiau nei 6000 jaunų
žmonių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Būk ir tu!
Jaunimo dienos tai galimybė išgyventi įspūdingą tikėjimo šventę,
kur susitinkame savo bendraamžius, Dievą ir net pačius save – tai
repeticija Dangui. (Vysk. Kęstutis Kėvalas). Registracija vyksta adresu www.jaunimodienos.lt iki
birželio 1 d. 24.00 val.
ŠV. KAZIMIERO STATULĖLĖS KONKURSAS
Vilniaus Katedros parapija, rengdamasi džiugiai paminėti Lietuvos ir jos jaunimo globėjo šventojo
Kazimiero šventę, skelbia Šventojo Kazimiero statulėlės konkursą. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti kovo 4-ąją per Šv. Kazimiero šventę, o statulėlių fotografijos bus eksponuojamos Vilniaus
Arkikatedroje bazilikoje.
Kaip dalyvauti? Sukurkite šventojo Kazimiero statulėlę. Galite ją padaryti iš popieriaus, plastilino,
modelino, medžio ar kitokių medžiagų, arba sukurti šv. Kazimiero hologramą! Nufotografuokite
statulėlę ir atsiųskite nuotrauką el. p. sventasiskazimieras@gmail.com iki vasario 23 d. Siųsdami
laišką, parašykite statulėlės autoriaus ar autorių vardą, pavardę, amžių, telefono numerį ir adresą.
Nugalėtojus išrinks komisija ir Katedros lankytojai. Dalyvių amžius, profesionalumas, geografinės
koordinatės – neribojami.
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
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VI EILINIS SEKMADIENIS

2017 vasario 12 d.

Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams
plg. Mt 11, 25

EVANGELIJA (Mt 5, (17–19). 20–22a. (22b–26). 27–28. (29–32). 33–34a. (34b–36). 37)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Nemanykite,
jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne
panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau
jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė
ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas
išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus
vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas
juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu
dangaus karalystėje.
Taigi sakau jums:] Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs
neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad
jūsų protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas
nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei
kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme.
[Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti prieš
aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Kvaily!',
tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie
altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą
prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik
pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs,
aukok savo dovaną.
Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas –
teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėji-

mą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi
ligi paskutinio skatiko.]
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.
[ Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti,
išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno
nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą.
Ir jeigu tavo dešinioji ranką gundo tave nusidėti,
nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno
nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.
Taip pat pasakyta: 'Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą'. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo
atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją
veda – svetimauja.]
Taipogi esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: 'Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui
savo priesaikas'. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite (.) [nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei
žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva,
nes tu negali nė vienintelio plauko padaryti, kad jis
būtų baltas ar juodas. Verčiau jūs sakykite: 'Taip',
jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.
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VI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 15, 15–20: Jis niekam neliepia daryti ką bloga
Ps 119: P. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina
1 Kor 2, 6–10: Dievas yra nuo amžių paskyręs išmintį mums išaukštinti
Mt Mt 5, (17–37): † Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...
Šiandien Jėzus klaba. Kalba mokiniams, o
tai reiškia, kiekvienam iš mūsų. Juk kiekvienas,
kuris klausosi jo žodžių, nors ir kokie kieti jie
būtų, kiekvienas, kuris kasdien ar bent retkarčiais meldžiasi, nors ir kaip nelengvai jam tai
sektųsi, kiekvienas, kuris per Krikšto malonę
yra Jo įkurtos Bažnyčios narys, kuris kas sekmadienį ar tik per metines šventes dalyvauja
šv. Mišiose, kuris praktikuoja Jo įsteigtus sakramentus, yra Jo mokinys. Geresnis ar blogesnis –
kitas klausimas, tačiau jis yra pakviestas būti
mokiniu, o tai reiškia – klausytis Jėzaus,
kalbančio mums.Taigi per Šventą jį Raštą Jėzus
aiškiai, gyvai kalba mums. Kalba apie įstatymo
vykdymą, apie Dievo žodžio ir Jo mokymo svarbą. Moko būti teisiais, teisingais, mylinčiais,
atleidžiančiais, supratingais – akivaizdžiai
panašiais į Viešpatį, savo pavyzdžiu mokantį
mane ir tave, kaip gyventi. Gyventi išmokstant
neprarasti vilties, gyventi būnant laimingam čia,
žemėje, ir, kas svarbiausia, amžinybėje, gyventi
visavertį gyvenimą, nepasiduodant nuodėmei,
pagundai, blogio įtakai. Drąsiai galime sakyti,
kad Jėzus rūpinasi, jog kiekvienas iš mūsų:
Stengtumėmės būti didžiausiais Dangaus
Karalystėje, tai yra, kad nepažeistume Jo mokymo, vykdytume Jo valią ir, gyvendami su Juo,
kitiems padėtume suprasti, kur tikroji tiesa.
Suvoktume, kad mes pakviesti eiti į Dangaus
Karalystę, pašaukti gyventi su Juo amžinybėje!

Dėl to turime nežudyti. Sakysite mes – ne žudikai, tačiau šito negana – reikia ir nepykti ant
savo brolio, o kuris iš mūsų nesame supykęs ant
šalia esančio? Už tai teks atsakyti Teisme, o tai
jau nemaža kliūtis kelyje į amžiną ją laimę.
Suprastume, kad įžeisti brolį , susitaikinti su
broliu, tyra širdimi aukoti savo auką Dievui –
tai Dovanoti Jam visą save. Tai santykis
su gyvaisiais, tačiau mes tikime amžiną jį
gyvenimą – tikime esant skaistyklą, dangų ir
pragarą. Dievas yra teisinga Meilė, atlyginanti
tiek už gera, tiek už bloga. Kristus kviečia mylėti
vienam kitą ir po mirties, juk kalėjime, (suprask,
skaistykloje) reikės grąžinti skolas, atsiteisti iki
paskutinio skatiko. Kas gi mums tada padės?
Tik gyvų jų malda, šv. Mišios už mirusiuosius.
Dabar mes jais pakviesti rūpintis, o kai būsime
pašaukti, belieka viltis, kad kas nors ir mums
padės tas skolas išmokėti...
Įsiklausykime į kvietimą ne tik neteisingai
nesielgti, bet ir netrokšti to širdyje, o tai reiškia,
teisingai žiūrėti, objektyviai vertinti, nepasiduoti
pagundoms, nesileisti į dvasinius pavojus, elgtis
išmintingai. Vadovautis tikėjimu, viltimi ir meile. Kristaus Evangelija – tikrai geroji Naujiena
mums, žemės keleiviams. Ji kuria gyvenimą,
kuria ateitį. Šiandien mūsų aplinka kupina
įvairių minčių ir svarstymų, vertinimo kriterijai
ne visada mums padeda atskirti tiesą nuo subjektyvaus požiūrio, tačiau mūsų krikščioniška
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gyvenimo samprata, mūsų Mokytojo klausymasis ir Jo mokymo įgyvendinimas yra raktas
į gyvenimą, anot šviesios atminties kardinolo
Vincento Sladkevičiaus, mokantis laukti, mokantiems būti kantriems, mokantis kitam kulnų

Bernardinai.lt dėkoja
savo rėmėjams

nemindžioti, vienam kito nestumdyti, neįžeidinėti...Mokantis augti ir būti tikrais visaverčiais
ir Lietuvos, ir Dangaus karalystės piliečiais.
Kun. Andriejus Sabaliauskas
Vasario 4 d. internetinis dienraštis Bernardinai.lt
pakvietė savo skaitytojus į paramos koncertą,
kurio metu Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis
orkestras kartu su Oslo mišriu choru Akademisk
Korforening atliko Franzo Schuberto mišias
As-dur.
Koncerto metu dienraščio veiklai paaukota 1 600
eurų. Bernardinai.lt redakcija nuoširdžiai dėkoja
visiems prisidėjusiems ir prisidedantiems prie tryliktąjį gimtadienį mininčio dienraščio gyvavimo.
Ypatingai dėkojame Kolumbo riteriams, koncerto
metu rinkusiems aukas.

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).
Blusturgis vyksta šiandien, vasario 12 d. 12 val. Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir
facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.
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.
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 vyksta trečiadieniais, po 18 val. šv. Mišių, parapijos salėje. Trečiasis
susitikimas – vasario 15 dieną. Dalyviai prašomi iš anksto pagal galimybes perskaityti aptariamą
dokumentą ir atsinešti jį į susitikimą.
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