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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 

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

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 3390ffff

 Jaunimo Gavėnios rekolekcijos  
Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su br. kun. Gediminu Numgaudžiu OFM,  
kurios vyks kovo 31–balandžio 2 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Prašoma auka 15 €.  
Registracija bjcentras.lt.

 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 baž-
nyčioje giedami graudūs verksmai.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LAETARE)Nr. 656 2017 kovo 26 d.

Aš – pasaulio šviesa,– 
sako Viešpats; 

– kas seka manimi, 
nebevaikščios 

tamsybėse. 
Jn 8, 12b 

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą 
nuo gimimo dienos. 

[ Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo,– jis 
pats ar jo tėvai,– kad gimė neregys?“ 

Jėzus atsakė: „Nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet 
jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia 
dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. 
Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol 
esu pasaulyje, aš – pasaulio šviesa!“ ] 

Tai taręs, Jėzus spjovė žemėn, padarė purvo iš 
seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: „Eik ir 
nusiplauk Siloamo tvenkinyje“. (Išvertus „Siloa-
mas“ reiškia: „Pasiuntinys“.) Tasai nuėjo, nusiplo-
vė ir sugrįžo regintis. 

Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį el-
getaujantį, klausė: „Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo 
elgetaudamas?“ Vieni sakė:     „Tai jis“. Kiti: „Visai 
ne, tik į jį panašus“. O jis atsakė: „Taip, tai aš“. 

 [ Tada jie klausė jį: „O kaipgi atsivėrė tau akys?“ 
Jis išsipasakojo: „Žmogus, vardu Jėzus, pada-

rė purvo, patepė juo man akis ir pasakė: 'Eik į 
Siloamą nusiprausti'. Aš nuėjau, nusiprausiau ir 
praregėjau“. Jie vėl klausė: „Kur jisai?“ Šis atsakė: 

„Nežinau“. ]
Tuomet jie nusiveda buvusį neregį pas fariziejus. 

O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, 
buvo šeštadienis. Fariziejai ėmė jį iš naujo kaman-
tinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: „Jis patepė 
man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu“. 

Kai kurie fariziejai kalbėjo: „Tas žmogus ne 
iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio“. O kiti sakė 
priešingai: „Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius 
stebuklus?!“ Ir jų nuomonės nesutarė: „Tuomet 
jie ir vėl klausia buvusį neregį: „O ką tu manai 
apie vyrą, atvėrusį tau akis?“ Šis atsakė: „Jis pra-
našas“. <...> 

EVANGELIJA (Jn 9, 1. (2–5). 6–9. (10–12). 13–17. (18–33). 34–38. (39–41))  

 Parapijos Gavėnios rekolekcijos  
Balandžio 3–7 d. mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos tema „ČIA IR DABAR“.  
Rekolekcijas ves Gailestingumo Motinos koplyčios Nacionaliniame vėžio institute kapelionas  
kun. Algirdas Šimkus. Rekolekcijų pradžia 18 val. 
Balandžio 7 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo 
pamaldas. 

 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 
gale. 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.

GAVĖNIOS SKEBIMAI

 „Maisto banko“ akcija  
Balandžio 8, 9 dienomis kviečiame savanorius dalyvauti rengiant „Maisto banko“ akciją prekybos 
centre „RIMI“ prie Rotušės aikštės ( Didžioji g. 15, Vilnius). Visus savanorius prašome kreiptis 
telefonu 8 650 74189 (Titas).

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 
Maloniai prašome visus galinčius pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto 
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Paramą galite pervesti užpildę VMI prašymo formą FR0512 versija 3 iki š.m. gegužės 1 d.  
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje www.bernardinuparapija.lt
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IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
1 Sam 16, 1b. 6–7. 10–13a: Dovydas patepamas Izraelio karaliumi

Ps 23. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga
Ef 5, 8–14: Kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus

Jn 9, 1–41: † Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis

Jono evangelijos 9 skyrius pasakoja apie aklo 
elgetos išgydymą. Išgydymą seka ilgokas ginčas 
su fariziejais. Ginče vyrauja dvi temos. Viena 
jų – fariziejai aklai laikosi savo išankstinės 
nuomonės, mano esą visada teisūs ir nenori at-
pažinti Dievo Jėzuje. Fariziejams Jėzus yra nu-
sidėjėlis, kuris, pagydydamas neregį, nusikalto 
šabo įstatymui. 

Kita tema – žmogaus, aklo nuo gimimo, pa-
sitikėjimas Jėzumi. Išgydytajam aišku kaip 
dieną, kad Jėzus yra Pranašas, nes Jis galėjo 
atverti jam akis. 

Abi temos persmelktos pagrindine prasme: ti-
kėjimo ir netikėjimo Žmogaus Sūnumi (Jn 9,35 
– 40). Evangelistas Jonas nori mums pasakyti, 
kad tikrasis stebuklas nėra vien fizinis praregė-
jimas, bet atpažinimas tikėjimu Jėzaus, Žmo-
gaus sūnaus. 

Neregio tikėjimas ir matymas Dievo Jėzuje yra 
priešprieša fariziejų aklumui – užsikirtimui ir 
nenorui tikėti bei matyti. Save neregiu pripažin-
ti žmogui nėra lengva. Pripažinimas, kad esi 
„aklas“, dvasine prasme yra tikėjimo ir matymo 
pradžia. Kita vertus, tas, kuris save laiko regin-
čiu, nežino, kad dvasine prasme jis yra neregys. 

Taip yra ir su fariziejais. Jėzus negali atverti jų 
akių, kad jie praregėtų, kad jie pamatytų, kas 
Jis iš tikrų jų yra, nes jie jau mato jame „velnio 
apsėstą“ žmogų (Jn 8,48). Fariziejų „maty-
mas“ turi savo šaknis jų savimonėje. Jie žino, 
kaip Mesijas turi elgtis ir kalbėti. Jie žino, kaip 
ir kokiu būdu Dievas apsireikš. 

Ne tik šios istorijos fariziejai suvaržyti savo-
sios ideologijos ir nenori (kai kas gal ir nedrįsta) 
atviromis akimis pažvelgti į gyvenimo tikrovę. 
Ar kartais ir mes savo gyvenime nesielgiame 
fariziejiškai? Ar neįsikimbame į savo idėjas, 
įstatymus, mokymus ar religiją? Tuomet nebe-
atpažįstame Dievo kasdienybės įvykiuose. Ko-
dėl mes akli Dievo ženklų akivaizdoje? Galbūt 
dėl įprasto gyvenimo būdo, turimų įsitikinimų 
jaučiamės patogiai ir saugiai, tarsi būtume tam 
tikras religinis elitas (kaip anuomet fariziejai) 
ir nenorime nieko keisti? O gal bijome viso to, 
kas gali mus sutrikdyti? Tada geriau užsimerkti 
ir nematyti, kas dedasi aplink. Gyventi ramiai 
ir patogiai. Tačiau ar to nori iš savo mokinių, 
kiekvieno mūsų save vadinančio krikščioniu, 
Kristus? 

s. Juta Edita Kunickaitė SSC
Bernardinai.lt

PRADEDAME REGISTRACIJĄ Į LIETUVOS DIENAS FATIMOJE SPALIO 19–22 D.
2017 metais Fatimoje (Portugalija) švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 
metų jubiliejus. Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į Lietuvių piligrimystę vyks-
tant į šią visame pasaulyje garsią šventovę.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia parapijiečius vykti kartu su Vilniaus Arkivys-
kupijos organizuojama piligrimų grupe. Visus norinčius jungtis prie parapijos piligrimų grupės 
kviečiame registruotis mūsų parapijos raštinėje el. paštu: info@bernardinai.lt. Registruojantis 
nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, bei el. pašto adresą. Turint daugiau detalių apie 
kelionės trukmę, kainą, registracijos ir mokėjimo terminus su užsiregistravusiais bus susisiekta.
Daugiau informacijos apie kelionės programą galite rasti tinklapyje www.katalikai.lt.  
Pastaba: sąlygos gali būti kiek kitokios nei siūlomos kitų vyskupijų ir nurodytos šiame tinklapyje (kelio-
nės trukmė, kaina, pradinis įnašas ir pan.).

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 kovo 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

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJOS PROGA KVIEČIAME 
Į PILIGRIMINĘ KELIONĘ KARTU SU BR. KUN. EVALDU DARULIU OFM  

Kelionė vyks kovo 31 dieną (išvykstame 9.40 val. nuo Vil-
niaus Bernardinų bažnyčios). Išvykos metu aplankysime Kai-
šiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, kur ilsisi Teofiliaus 
Matulionio palaikai, žiūrėsime filmą apie T.Matulionį, taip 
pat keliausime į Birštono sakralinį muziejų, kur lankysime 
garbingojo vyskupo ekspoziciją, dalyvausime ekskursijoje. 
Kelionės kaina – 10 eur (kaina gali nežymiai kisti atsižvelgiant 
į vykstančiųjų skaičių). Registruotis prašome iki kovo 27 d.,  

12 val. Registracija ir platesnė informacija tel. +370 662 51793 arba vidmante.bernardinai@gmail.com

FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Andrejaus Tarkovskio filmo „Soliaris“ peržiūrą. 
Peržiūra vyks kovo 27 d. 18.30 val. Bernardinų bendruomenės centre (įėjimas iš kiemo pusės per 
bažnyčią). Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. Daugiau in-
formacijos: tel. +370 686 73408, Gintarija ir tel. +370 662 51793, Vidmantė. Esate labai laukiami. 

KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA 
Balandžio 2 d., sekmadienį, 11.30–15.00 val. Bernardinų bažnyčios Bendruomenės centre vyks 
kraujo donorystės akcija. Kviečiame aktyviai dalyvauti. TU GALI PADOVANOTI GYVENMĄ!

AKCIJA „LURDO ŽVAKĖS“ 
Maltos Ordino pagalbos tarnyba ir Jaunieji maltiečiai kasmet vykdo Lurdo žvakių akciją. Akcijos 
tikslas – nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliau-
ti kartu. Už auką įsigydami Lurdo žvakes, žmonės padeda į piligriminę kelionę išsiruošusiems 
neįgaliesiems ir sergantiems keliautojams. Kai kuriems iš jų – tai dažnai vienintelė ir pagrindinė 
gyvenimo kelionė
Kovo 26 d., sekmadienį, 10.30, 13, 17 val. šv. Mišių metu Lietuvos maltiečiai lankysis mūsų baž-
nyčioje, vykdydami akciją „Lurdo žvakės“, kurios metu rinks aukas. Už auką įsigiję Lurdo žvakę 
visi panorėję galės parašyti savo intenciją, kuri bus nuvežta į Lurdą ir sudeginta prie Grotos. 


