Bernardinai
KVIEČIAME Į PARODĄ

Vasario 24 d. Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta Daumanto Tomo Pilipavičiaus
tapybos paroda „MANO MIESTAS“
Paroda veiks iki kovo 22 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

BERNARDINAI

FILMO VAKARAS SU
BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Vasario 25 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br.kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Vladimiro Menšovo filmą „Maskva
netiki ašaromis“ (1979 m.), pelniusį „Oskaro“ apdovanojimą už geriausią
filmą užsienio kalba.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius
(įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Atikite pasižiūrėti filmo ir kartu
padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis.
Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.
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PENKIŲ SUSITIKIMŲ CIKLAS „PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ“

Pasauliečių pranciškonų brolija organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie
praktinę ekologiją“. Programoje – praktinis užsiėmimas su kviestiniu svečiu, „Laudato si“ ištraukos skaitymas, gyva dalyvių diskusija ir bendra malda. Trečiasis susitikimas – vasario 27 d.
19 val. Vilniaus Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10).
Drauge su aplinkosaugos eksperte Audrone Alijošiute – Paulauskiene kalbėsime apie tai, kaip
pasirinkti sau ir aplinkai palankius produktus, pažvelgsime į eko produktų pasaulį – kokie yra
etiniai ir ekologiniai ženklai, kas svarbiausia produkto etiketėje ir kokius pagalbinius įrankius
galime naudoti. Susitikimai nemokami. Laukiame Jūsų!
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir
šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512 (4 versija):
Gavėjo tipas E1 laukelis– 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinančius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su
jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
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 jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats:
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jn 13, 34
EVANGELIJA (Lk 6, 27–38)
Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai:
„Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo
priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave
per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima
iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok
kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk
atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad
jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite.
Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia
jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos
mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums
gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš ku-

rių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir
nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų
paskolą.
Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera
ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų
lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo
vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir
jūsų Tėvas gailestingas.
Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir
nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą,
prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums
į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.
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1 Sam 26, 2. 7–9. 12–13. 22–23: Viešpats buvo atidavęs tave į mano rankas,
bet aš nenorėjau pakelti rankos
Ps 103: P. Viešpats – švelnus, maloningas.
1 Kor 15, 45–49: Kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą,
taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą
Lk 6, 27–38: † Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas

Kalbėdami apie krikščionišką ją gyvenseną žvelgiame ne į tai, ką pasiekėme, bet į tai, ką norime
pasiekti. Privalu išmokti meilingai ir ramiai reaguoti
į tuos žmones, kurie mums priešiškai stoja skersai
kelio. Evangelija neneigia, kad turime priešų, kurie
mūsų nekenčia, mus šmeižia ir daro mums bloga.
Tačiau Jėzus reikalauja, kad jų atžvilgiu būtume
kitokios nuostatos. Privalome juos mylėti: linkėti
jiems gero ir, jei to reikia, taip pat daryti jiems gera.
Turime juos laiminti ir už juos melstis. Į gyvenime
sutinkamą blogį būtina atsiliepti meilės perviršiu bei
didžiadvasiškumu. Jei šiandien dar to nepajėgiame,
privalome stengtis ir bandyti rytoj. Būtent tai ir yra
krikščioniška.
Jėzus neleidžia mums naudotis pamėgtomis
išimties taisyklėmis. Jis pateikia visus įpareigojantį
įsakymą. Jei norime, kad žmonės mums būtų geri,
supratingi, kantrūs, atleidžiantys ir paslaugūs, šis
dorybių katalogas galioja ir mums patiems. Jėzus
reikalauja tą patį jautrumo mastą taikyti ir kitų
žmonių atžvilgiu. Šiuo požiūriu visi žmonės yra
lygūs.
Jėzus yra realistas. Jis žino, kad jo mokiniai,
laikydamiesi tokių principų, gyvens „deficito balansu“. Jie privalės mylėti, nesulaukdami atsakomosios
meilės; turės daryti gera, nenusipelnydami padėkos,
ir skolinti, nesulaukdami grąžinimo. Tačiau Jėzus

laiduoja, jog dangaus Tėvas išlygins tą deficitą ir
padengs sąskaitos trūkumus. Tėvas nesileis pranokstamas dosnumu, jis atmokės ne monetomis, bet
neįsivaizduojamu pertekliumi bei gausybe.
Jėzaus mokinių gyvenimo būdą nulemia ne
naudos, kitų žmonių pripažinimo ar sveikos gyvensenos principai. Tėvas yra geras nedėkingiesiems ir
piktiesiems. Jis gailestingas, todėl ir mes turime tokie
būti. Štai kodėl krikščioniškoji gyvensena yra tokia
ypatinga.
Jei norime, kad Dievas nebūtų mums negailestingas teisėjas, turime susilaikyti nuo savo nuosprendžių kitų žmonių atžvilgiu. Jėzus pateikia paprastą
taisyklę, kaip išvengti Dievo pasmerkimo: reikia
atsisakyti būti teisėjais. Taigi turime laikytis Dievo
mastelio, ir jis laikysis mūsų mastelio.
Paraginime mylėti priešus pavartotas graikiškas
žodis reiškia veiklų geranoriškumą kito atžvilgiu.
Šiuo žodžiu nusakoma, kad turime nuolat linkėti
to, kas tam žmogui geriausia, neatsižvelgdami į tai,
kaip jis elgiasi mūsų atžvilgiu. Negana to, turime
daryti savo priešams gera. Jėzaus septyni nurodymai
skirti jo mokiniams, o ne valdžios institucijoms. Tik
mokiniai gali veikti pergalingai tokiomis situacijomis. Turime nekeikti mus keikiančių, ir tuo bus
sutraukytas velniškasis ratas.
Iš leidinio “Bažnyčios žinios”
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„Skalvijoje“ vyks filmo „Mažesnysis
brolis Augustinas Dirvelė“ premjera
Kovo 4 d., pirmadienį, 19 val. kino teatre „Skalvija“ (A. Goštauto g. 2,
Vilnius) vyks dokumentinio filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ premjera. Filmas skiriamas Augustino Dirvelės OFM 115-osioms
gimimo metinėms, Pranciškonų gimnazijos 85 metų jubiliejui ir mažesniųjų brolių išėjimo iš pogrindžio 30 metų sukakčiai paminėti. Peržiūroje
dalyvaus filmo režisierius, „Sidabrinės gervės“ laureatas Justinas Lingys
bei scenarijaus autorė Monika Midverytė. Įėjimas į filmą laisvas.
„Idėja sukurti dokumentinį filmą kilo vykstant į ekspediciją Komijos Respublikoje, kur kalėdamas lageryje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo iškilus
mūsų provincijos brolis Augustinas Dirvelė OFM, – sakė Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.
Spalvinga ir dramatiška brolio pranciškono gyvenimo istorija bei ekspedicijos į bekraštės tundros
žemę patirtis sugulė į valandos trukmės filmą, keliantį esminius klausimus apie kiekvieno žmogaus
pašaukimą ir misiją.
Vilniaus Bernardinų parapijoje tris metus vikaro pareigas ėjęs
br. Rolandas Taučius OFM Šv. Kazimiero iškilmės dieną, kovo
4-ąją, išvyksta į Kretingą. Jis MBO Lietuvos šv. Kazimieros provincijos kapitulos nutarimu paskirtas Kretingos Viešpaties apreiškimo
švč. M. Marijai parapijos vikaro ir Kretingos OFS dvasinio asistento
pareigoms. Dėkojame br. Rolandui už kartu praleistus metus, už nuolatinį šv. Pranciškaus dvasios
spinduliavimą ir dalijimąsi, nuoširdumą, atsidavimą, dėmesį, kantrybę, meilę. Meldžiamės, kad
Viešpats stiprintų ir vestų naujose tarnystėse.
Sveikiname iš Kretingos atvykstantį br. Antaną Grabnicką OFM, kuris sustiprins Vilniaus Bernardinų parapijos kunigų gretas.
Kovo 3 d. 10.30 val. šv. Mišių metu melsimės kartu su br. Rolandu Taučiumi OFM ir padėkosime
jam už tarnystę mūsų parapijoje. Iškart po Šv. Mišių pakviesime visus kartu į Bernardinų Bendruomenės centrą išgerti arbatos ir pabendrauti su išvykstančiu br. Rolandu bei naujai atvykusiu
br. Antanu. Prie arbatos būtų smagu, jei atsineštumėte pyrago ar saldumynų. Laukiame – ateikite!

ŠVENTIŠKOS
MIŠIOS

DĖL ŠVENTOS IKONOS PILIGRIMYSTĖS
BERNARDINŲ PARAPIJOJE KORDINATORIAUS

Ieškome savanorio, kuris galėtų koordinuoti parapijoje Šventosios Šeimos ikonos piligrimystę.
Ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, aplankė daug šeimų ir daug
jų sutelkė bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas liesdama širdis dievišku būdu.
Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Galinčius skirti laiko šiai tarnystei kviečiame kreiptis į parapijietę Laimą Milašauskienę tel.
+370 686 55533, el. p. laimmil@gmail.com
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS – Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje Trijų
Karalių koplyčioje vasario 28 d. po 18 val. šv. Mišių - Adoracija bei užtarimo malda!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais,
verkti su verkiančiais (Rom 12, 15).
Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774
www.bernardinuparapija.lt

