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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

Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipil-
dė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi jam 
pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklin-
dančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne 
Juozapo sūnus?“ 

O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man primin-
site patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' - pa-
daryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdė-
jome buvus Kafarnaume“. Jis dar pridūrė: 
„Iš tiesų sakau jums: joks pranašas neprii-
mamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: 
daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai 

dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis 
mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet 
nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas 
našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pra-
našo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, 
bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras 
Naamanas“. 

Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, la-
bai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, 
iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų 
miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus 
praėjo tarp jų ir pasišalino. 

EVANGELIJA (Lk 4, 21–30)  

Viešpats mane pasiuntė 
nešti gerosios naujienos 

vargdieniams, 
skelbti belaisviams 

išvadavimo. 
Lk 4, 18–19 
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KAIROS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI 
N-17 Vasario 21–24 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.
Visi nuolat kartojam, kad norim tiek daug nuveikti, o laikas nėra guminis. Turiu tau naujieną: JIS 
YRA GUMINIS! Nori tai pamatyti savo akimis, nes nenori gyventi nuogirdomis? Registruokis 
dabar ir apsigyvenk laike kur nėra laiko. Jaunimui nuo (16) 17 iki 24 metų.
Daugiau informacijos – Edgaras Mosiejus (facebook) arba edgaras.mosiejus@gmail.com
Registracija: edgaras.mosiejus@gmail.com arba https://goo.gl/forms/rHVc7LCiLRlaw4Ru1

VASARIO 16 - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA  
Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po Šv. Mišių 
jums gros Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“   
Vasario 14 d. po šv. Mišių šlovins šlovinimo grupės "ICHTHUS" komanda.
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Daugiau informacijos: Jūratė, tel.+370 628 48948, 
Gintarija, tel. +370 686 73408.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS 
 SU BR. KUN. ANDRIUMI NENĖNU OFM  

2019 m. vasario 15–17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų 
savaitgalis. Rekolekcijas ves keturios sutuoktinių poros, lydimos brolio kun. Andriaus Nenėno 
OFM. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius 
ir santuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. 8(37) 
208263, el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt

ŠV. VALENTINO DIENA 
Vasario 14 d. (ketvirtadienį) 18 val., Šv. Valentino dieną,  kviečiame su-
tuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje švęsti 
Eucharistiją už šeimas. Švęskime  Dievo meilę kartu su mylimais žmonėmis 
mūsų parapijos bendruomenėje, dovanokime ją  netikintiems  ir mokykimės 
pamilti labiau!  

2019 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d. 
dienomis  poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Visą detalesnę informaciją skelbsime vėliau. 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
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IV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 1, 4–5, 17–19: Pranašu tautoms tave aš paskyriau
Ps 71: P. Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą.

1 Kor 12, 31 – 13, 13: Pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė
Lk 4, 21–30: † Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus 

NAZARETO SINAGOGOJE
Sinagogos bendruomenė, kuri klausėsi Jėzaus 

žodžių, susirinko iš Nazareto miestelio, kuriame, 
archeologiniais duomenimis, tuo metu gyveno 
apie 1500 žmonių. Jėzus savo kalba skelbia 
Senojo Testamento pranašystės įvykdymą, vilčių 
ir laukimo išsipildymą: „Šiandien išsipildė ką tik 
jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk4,21). Prieveiks-
mis „šiandien“ yra svarbus visoje Luko evange-
lijoje. Prisiminkime, kad apie Jėzaus gimimą 
buvo paskelbta šiais Viešpaties angelo žodžiais: 
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesi-
jas“ (Lk2,10–11). „Jums gimė“, vadinasi, ne 
tik gimė, bet gimė jums, dėl jūsų. Šiandien jūsų 
džiaugsmas. Šiandien jūsų išganymas. Evangelijos 
pabaigoje, iš ganymo žodžiuose, kuriuos Jėzus 
pasako pasmerktajam myriop, dar kartą aptinkame 
šį prieveiksmį: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su 
manimi būsi rojuje“ (Lk23,43). <…>„Šian-
dien“ reiškia, kad ten, kur Jėzus būna, kalba ir 
veikia, visos pranašystės ir lūkesčiai išsipildo. Kur 
yra Jėzaus Žodis, „šiandien“ tampa išganymo 
laiku, vieta ir galimybe. „Šiandien išsipildė ką 
tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk4,21), nes 

jie klausėsi Žodžio, kuris yra ne paprasčiausia 
informacija apie kasdienius dalykus, bet Jėzaus 
asmuo, dieviškosios meilės atsivėrimas žmonėms.
Be abejo, ten, kur išganymas dovanojamas, gimsta 
ir išsiskleidžia džiaugsmas ir nuostaba žmogaus 
širdyje. Tačiau skaitydami toliau Luko tekstą, 
pastebime, kad ši nuostaba turi kažką dvipras-
miško. Nuostaba yra vienas iš esminių religinio 
gyvenimo potyrių. Autentiškas tikėjimas neats-
kiriamas nuo nuostabos: kai liaujamasi stebėtis, 
širdis neatveriama tam, kas yra anapus daiktų, 
taigi prarandamas transcendentinis matmuo, 
kuris tikėjimui yra būtinas. Bet stebėtis, atrodo, 
neužtenka, nes čia, Nazareto sinagogoje, žmonių 
nuostaba klaidinga, todėl Jėzus tokiai nuostabai 
priekaištauja atskleisdamas žmogaus širdies mintį: 
„Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: ‘Gydyto-
jau, pats pasigydyk’padaryk ir čia, savo tėviškėje, 
darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“ 
(Lk4,23). Vadinasi, Nazareto gyventojų nuostaba 
– tai stebuklo laukimas, tampantis reikalavimu 
Dievo išganymą pakeisti materialia nauda; užuot 
įsitvėrus į Dievą, įsitveriama į Dievo dovanas. 
Žinoma, stebuklingi ženklai duodami, tačiau kaip 
nežymūs perkeitimai, kurie įgalina tikėjimą, bet 
yra tokie maži, kad palieka erdvę laisvai žmogui 

„Šiandien“ reiškia, kad ten, kur Jėzus būna, kalba ir veikia, visos pranašystės ir lūkesčiai išsipildo. 
„Šiandien“ tampa išganymo laiku, vieta ir galimybe. „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto 
žodžiai“, nes jie klausėsi Žodžio, kuris yra ne paprasčiausia informacija apie kasdienius dalykus, bet 
Jėzaus asmuo, pats Jėzus.

pasirinkti. 
Tai, ko iš mūsų prašoma, yra laisvas mūsų 

širdies pritarimas. Išganymas neprimetamas, bet 
dovanojamas, kad galėtume gyventi laisvi. Jėzus 
pats aiškiai atskleidžia, ką slepia retoriškas 
tautiečių klausimas: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“ 
(Lk4,22). Tai žinomas psichologinis fenomenas: 
nuvertiname tai, ką manome labai gerai žiną. 
Todėl Jėzus cituoja dvi patarles: „gydytojau, pats 
pasigydyk“ ir „joks pranašas nepriimamas savo 
tėviškėje“ (Lk4,23.24). Nazareto sinagogos aplin-
koje antroji patarlė, be abejo, yra taiklesnė. Tačiau 
pirmoji – „gydytojau, pats pasigydyk“ – turi 
pranašišką vertę: paankstina labai panašią ištarą, 
kurią minia po kryžiumi taiko Jėzui: „Kitus 
išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo 
išrinktasis Mesijas!“ (Lk23,35). Jėzaus likimas 
atkartoja ne tik Senojo Testamento pranašų istori-
jas, bet nurodo ir jų išbaigimą. Jėzus pateikia du 
pavyzdžius, paimtus iš hebrajų Raštų ir liudijan-
čius pranašų nepriėmimą savo tėviškėje. Elijas 
ir Eliziejus buvo siųsti padėti pagonims: nežino-
mai Sareptos našlei (plg.1Kar17, 9–16) ir sirui 

Naamanui (plg.2Kar5, 1–14). Taip parodoma ir 
pirmykštės Bažnyčios patirtis: dieviškojo išganymo 
planas yra universalus, skirtas ir pagonims.Jėzus 
apie tai kalba Nazareto sinagogoje, tačiau pabai-
goje sakoma: „Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišali-
no“ (Lk4,30); vadinasi, Jėzus atėjo į savo gimtą jį 
miestą Nazaretą paskelbti Gerosios Naujienos ir 
Viešpaties malonių metų (plg.Lk4,18–19), bet po 
to iš ten yra priverstas pasitraukti. Tai skelbimas 
to, kas įvyks vėliau, kančios pranašystė, kai Jėzus 
bus nukryžiuotas už Jeruzalės miesto vartų: „Jie 
pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, 
ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti 
jį žemyn“ (Lk4,29). Nazareto gyventojai Jėzaus 
žodžius sinagogoje palaikė piktžodžiavimu, už 
kurį minios teismas bausdavo mirtimi. Tačiau Jė-
zaus valanda dar neatėjo, jis praėjo pro įpykusius 
kaimynus, ir niekas neišdrįso jo sulaikyti. Tai rodo 
jo dvasios galią, kuri pasireikš ir tada, kai jis „bus 
nustumtas žemyn“ – nukryžiuotas ir palaidotas, – 
bet trečią dieną prisikels.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

Pasauliečių pranciškonų brolija organizuoja atvirą 
penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie prakti-
nę ekologiją“. Jis skirtas visiems, norintiems savo kas-
dieniame gyvenime pritaikyti krikščionišką mokymą 
apie ekologiją, rasti bendraminčių ir kurti alternatyvą 
vartotojiškai kultūrai. 

Sausio 30 d. jau įvyko pirmasis susitikimas, kurio 
metu viešnia chemikė Rasa Mačiulionienė OFS pa-
mokė, kaip nesunkiai pasigaminti ekologišką kūno 
kremą ir muilą namuose.  Kiti susitikimai vyks., va-

sario 13 d., vasario 27 d., kovo 13 d. ir kovo 27 d. 19 
val. Programoje – praktinis užsiėmimas su kviestiniu 
svečiu, „Laudato si“ ištraukos skaitymas, gyva daly-
vių diskusija ir bendra malda. 

Antrasis susitikimas – vasario 13 d. 19 val. Vil-
niaus Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10).

Praktinį užsiėmimą ves ir dalyvių diskusiją mode-
ruos socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ 
įkūrėjas Giedrius Bučas. Jis pasidalins idėjomis, kaip 
prikelti daiktus naujam gyvenimui ir mažiau vartoti.

Prasidėjo atviras penkių  
susitikimų ciklas  
„Pasikalbėjimai apie  
praktinę ekologiją“


