Bernardinai
MIELI PARAPIJIEČIAI,
Nuo kovo 1 d. pradedame Gavėnios laikotarpį. Tai atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau ir vaisingiau
įsitraukti į Gavėnios liturgiją, užlaikyti pasninką, vengti pasilinksminimų ir primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę
išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgailos sakramento neatidėti Gavėnios pabaigai.
KNYGŲ MUGĖJE – KATALIKŲ ŽINIASKLAIDA
Vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje prisistato ir katalikiška žiniasklaida, leidyklos bei leidiniai. Mugėje bus ne tik atskirų leidyklų
stendai, bet PIRMĄ KARTĄ ir vieta, kurioje rasite daugumos katalikų žiniasklaidos kanalų atstovus vienoje vietoje bendrame stende 3 salėje priešais LRT forumą
(3.17). Atskiri Katalikiškų leidinių stendai ir jų pristatymai – 5 salėje.
Tarp įvairių knygų – naujausia Bernardinai.lt knyga „Pradžioje Dievas sukūrė“. Joje Josephas Ratzingeris, vienas didžiausių mūsų laikų teologų, paprastai ir įtaigiai atskleidžia Pradžios knygos
tekstų apie Pasaulio sukūrimą ir pirmųjų žmonių nuopolį prasmę. Ši tema – vis dar aktuali.
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BERNARDINŲ KNYGYNĖLIO NAUJIENA
Mūsų knygynėlyje galite įsigyti „Katalikų pasaulio leidinių“ išleistą naują knygą – Šventojo Kryžiaus Jono TAMSIOJI NAKTIS.

Dievo žodis yra gyvas,
veiksmingas. Jis teisia
širdies sumanymus
bei mintis.

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Renkamės vasario 28 d. 18.30 val. Bernardinų jaunimo rūsyje adresu Maironio g. 10–3, Vilnius. Šlovins Artūras Chalikovas.
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.
KVIEČIAME Į SPEKTAKLĮ
Kovo 12 d. (sekmadienį) 18.30 val. kviečiame į neįgaliųjų teatro „Naujasis teatras“ sakralinės
muzikos ir žodžio spektaklį „ALTER EGO“ mūsų bažnyčioje. Spektaklio režisierė Šviesa Šulc,
kostiumų dailininkė Zita Gustienė, Muzikinis apipavidalinimas Vaido Bartušo, dalyvauja „MicroAnsamblis“. „Turim akis, bet nematom, turim ausis, bet negirdim… Kad būtume laimingi, turi būti
ne vien tik kūnas sveikas, bet ir siela. Sielos akys ir ausys daug stipriau mato ir girdi.“
LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2017
Prasidėjo dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo dienas' 2017, vyksiančias birželio
23–25 d. Vilniuje. Registracija vyksta adresu www.jaunimodienos.lt iki birželio 1 d. 24.00 val.
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
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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

2017 vasario 26 d.

Plg. Žyd 4, 12

EVANGELIJA (Mt 6, 24–34)
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams:
arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno
bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti
Dievui ir Mamonai.
Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite
savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas
už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius:
nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o
jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne
daug vertesni už juos?
O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį
prailginti sau gyvenimą?
Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite,

kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums: nė pats Saliamonas visoje
savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę,
kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai
argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai?
Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?', arba: 'Ką gersime?', arba: 'Kuo vilkėsime?'
Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia.
Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo
teisybės, o visa tai bus jums pridėta.
Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats
pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka
savų vargų“.
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VIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 49, 14–15: Aš tavęs neužmiršiu
Ps 62: P. Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę
1 Kor 4, 1–5: Viešpats atskleis širdžių sumanymus
Mt 6, 24–34: † Nesirūpinkite rytdiena
Kai kas iš Dievo tikisi viso to, ko jam reikia:
lietaus ar gero oro, sėkmės egzamine ar versle.
Iš Dievo prašo tik duoti ir ramiai laukia. Tai
klaidingas pasitikėjimo Dievu suvokimas, besiremiantis naudos ieškojimu. Būna ir priešingai:
kai kas iš Dievo nieko nesitiki, net galvoja, kad
toks pasitikėjimas trukdo siekti gėrio. Tačiau
žmogus yra Dievo bendradarbis. Šv. Jonas
Auksaburnis (miręs 407 m.) pastebi: „Kristus
nedraudžia sėti, bet sako, kad neturime sielotis
net ir dėl to, kas mums būtina. Jis neužgina
dirbti, bet nenori, kad būtume be pasitikėjimo
ir paskęstume nerime bei rūpesčiuose. Jis išties
mums liepia maitintis, bet nenori, kad tokia
mintis mus kamuotų ir apsunkintų dvasią.
Evangelijos teksto graikiškajame originale bent
šešis kartus pasigirsta veiksmažodis „merimnein“, lietuviškai verčiamas „nerimauti, rūpintis,
jaudintis, sielotis“. Verta atkreipti dėmesį į šį
„jaudulį“, kad suprastume tikrą ją krikščioniškojo atsiribojimo prasmę. Jis netapatus apatijai,
kurią puoselėjo graikų stoikai. Tai nėra fatalizmas, pastebimas kitose filosofijose bei religinėse
vizijose, kurios paklūsta neišvengiamai aukštesnei jėgai, turinčiai įtakos žmogaus veiksmams,
ir laiko tą jėgą svarbiausiu kiekvieno įvykio
teisėju, kai žmogui nepaliekama laisvė iš esmės
paveikti dalykų ir įvykių tėkmę.
Krikščioniškas „nesirūpinimas“ pagrįstas die-

višką ja tėvyste. Apie tai jėzus primena Kalno
pamoksle: “Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate
savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų
dangiškas Tėvas duos gera tiems, kurie jį prašo“
(Mt7,11). Bet yra dar viena priežastis, skatinant pasirinkti „nesirūpinimo“ kelią. Ji susijusi su tikrą ja vertybių skale: “Jūs pirmiausia
ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo.“ (Mt
6,33) Žmogų dažnai slegia daiktai, jis paverčia
juos stabais ir viską jiems paaukoja. Maistas,
drabužiai, malonumai tampa vieninteliai mūsų
troškimų objektai, noras turėti nuolat stiprėja,
geismas vis labiau slopina vidaus gelmėse slypinčią būtį...
Užuot paprasčiausiai mėgavęsi laisvalaikiu,
džiaugęsi, kad jo mums buvo suteikta, turime ką
nors veikti. Kas menkai save vertina, tam prireikia daug daiktų (kelionių, informacijos, vaizdinių, garsų, „feisbukų“ ir t.t.), kad paslėptų savo
vidinę tuštumą. Toks žmogus nuolat ieško vis
daugiau. Jis mano atrasiąs ramybę tada, kai
turės visa, ko jam reikia gyvenime. Tačiau viena
s poreikis skatina kitą. Atsisakydami to, ką turi
aplinkiniai žmonės, ir kasdien skirdami laiko
dėmesingai maldai, vis labiau atrandame savo
tapatybę, greičiau nurimstame ir pradedame pastebėti padangių sparnuočius bei lauko lelijas.

Anselm Grun
Iš knygos „TIESIOG GYVENTI“
...Filosofas Karlas
Rahneris yra kalbėjęs apie žiemos ištiktą
Bažnyčią, kurioje viskas sustingę ir sušalę.
Jis ragino būti kantrius. Bažnyčia taip
pat sulauks pavasario.
Kartais tik palaiko viltis, kad žiema praeis, ištirps santykius kaustantis
ledas ir bus įmanoma bendrauti naujai. Tada patikime, kad baigsis mūsų sielos žiema, kad ir ten
ateis pavasaris ir sužydės naujas gyvenimas.
Būtent vasario mėnesį švenčiame Užgavėnes, o
po jų prasideda gavėnia.
Žiemiška šio mėnesio nuotaika ir aplinka paruošia mus gavėnios laikotarpiui. Viskas mumyse
tolygiai padengta sniego antklode ir laukia, kada
vėl galės pražysti. Šiuo metu atsisakome daugelio
malonumų, šventinių valgių ir gėrimų. Atsisakome ne tam, kad apsunkintume sau gyvenimą, bet
kad išsilaisvintume nuo bereikalingo balasto. Susikoncentruojame į save, kad mumyse atsiskleistų
tai, kas esminga ir tikra. Gavėnios laikotarpiu
sulėtiname savo gyvenimo tempą, kad suartėtume patys su savimi ir aiškiau pamatytume, kur
norime eiti. Mes išmokstame laikysenos, kuri padės atsilaikyti gyvenime. Šis metas skirtas treniruotėms, tai laikotarpis, per kurį įgyjame vidinės
laisvės įgūdžių.
Vasaris ir kovas – dvilypiai mėnesiai. Jie apima

Užgavėnes ir gavėnią, šventes ir pasninką, linksmybes ir rimtį, juoką ir ašaras. Abi šios priešybės
priklauso mūsų gyvenimui. Ir nė vienos jų negalime ignoruoti. Pasitaiko niurgzlių, kurie vengia
Užgavėnių šurmulio. Tai galima suprasti. Tačiau
atsiribojimas nuo visų linksmybių nėra gerai sielai. Jeigu žmogus ignoruoja Užgavėnes, tada jam
reikia ieškoti kitų būdų, kaip „nuleisti garą“. Tai
galioja ir tiems, kurie nepaiso gavėnios. Jie mano,
kad šis laikotarpis niekuo neišsiskiria ir kad
pasninkavimas jau seniai atgyveno. Tačiau taip
mąstydami atsisako esminių dalykų. Praleidžia
progą apvalyti savo gyvenimą ir išsivaduoti nuo
priklausomybių. Jie ir toliau gyvena, kaip gyvenę. Bažnyčiai yra žinoma priešybių išmintis ir tai,
kad skirtingi metų laikai moko mus pažinti būties įvairovę: linksmybes ir susilaikymą. Abu šie
dalykai tarpusavyje susiję ir vienas be kito būtų
nuobodūs. Gavėnios laikotarpis moko mus ugdytis vidinę laisvę, kuri ypač reikalinga šiandien, kai
nuolat jaučiamės nuo ko nors priklausomi.
Taigi linkiu jums palaimintos gavėnios, kurios
metu imsitės naujos veiklos lėčiau ir atsargiau,
linkiu, kad įsigilintumėte į save, kad per Velykas
jumyse sužydėtų visavertis gyvenimas, kuris taptų
palaima jums ir šalia jūsų esantiems žmonėms.
Linkiu jums ne tik gydančio gavėnios meto, bet ir
linksmų Užgavėnių. Linkiu, kad išsilaisvintumėte
iš priklausomybių ir pajustumėte, kad gyvenate, o
ne egzistuojate.

UŽGAVĖNĖS
Vasario 28 d. 7.30 val. kviečiame į šv. Mišias po kurių visi vaišinsimės suneštiniais pusryčių blynais.

Br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM

PELENŲ DIENA
Kovo 1 d. (trečiadienį) – Pelenų diena ir Gavėnios pradžia. Šv. Mišios ir pelenų šventinimas mūsų
bažnyčioje – 7.30 ir 18 val.
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