Bernardinai
KVIEČIAME ŠEIMĄ TARNYSTEI BERNARDINŲ PARAPIJOJE

Kviečiame parapijiečių šeimą tarnystei – telkti jaunas šeimas su vaikučiais bendrai maldai parapijoje, inicijuoti ugdymą, bendravimą.
Galinčius skirti laiko šiai tarnystei kviečiame kreiptis į kleboną br. Evaldą tel. +370 615 79796
arba parapijietę Laimą Milašauskienę tel. +370 686 55533, el. p. laimmil@gmail.com
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
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PARODA BERNARDINŲ BENDRUOMENĖS CENTRE

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Daumanto Tomo Pilipavičiaus tapybos paroda
„MANO MIESTAS“. Paroda veiks iki kovo 22 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
PELENŲ DIENA IR GAVĖNIOS PRADŽIA

Kovo 6 d. (trečiadienį) – Pelenų dieną pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo galvos (kaip
atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia. Šv. Mišios ir pelenų šventinimas mūsų bažnyčioje – 7.30 ir 18 val.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. SAUSĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: 0 Eur
Sausio mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7961 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5486 Eur
Iš viso įplaukų: 13447 Eur
Sausio mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 11465 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 1800 Eur
Iš viso išlaidų: 13265 Eur
Sausio mėn. balansas " +" ; "-": 182 Eur

EVANGELIJA (Lk 6, 39–45)

Likutis laikotarpio pabaigai: 182 Eur

Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.
gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę?!
Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaiMokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvie- sius, nei vėl – netikusio, kuris megztų gerus
nas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių.
mokytojas.
Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio
Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo
nepastebi rąsto savojoje?! Ir kaip gali sakyti širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobroliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', byno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko perte– pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmai- kusi širdis“.
ny, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada

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

Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje.
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Fil 2, 15–16

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

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
VIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Sir 27, 4–7: Nė vieno negirki, kol nesi jo išklausęs
Ps 92: P. Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
1 Kor 15, 54–58: Duok mums pergalę per Jėzų Kristų
Lk 6, 39–45: † Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Daugeliui žinomas trumpas palyginimas apie
krislą ir rąstą. Panašus vaizdavimo būdas paplitęs
ir rabinų literatūroje. Jis kviečia mus žvelgti į kitus
Dievo akimis, pastebėti gėrio daigus kitų žmonių
gyvenimuose.
Sykį, norėdamas patikrinti savo mokinių žinias,
vyresnysis vienuolis pasikvietė trejetą jų. Paėmęs
popieriaus lapą, užlašino ant jo tušo ir paklausė:

– Ką jūs matote?
Vienas mokinių pasakė matąs juodą tašką, antrasis – dėmę, trečiasis – tušą. Vienuolis ėmė raudoti
ir nuėjo į savo celę.
Vėliau mokiniai jo paklausė, kodėl jis verkęs.
– Nė vienas iš jūsų nematė balto popieriaus lapo,
– atsakė vienuolis.
Br. Ramūnas Mizgiris OFM

Kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero,
pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę
ŠV. KAZIMIERAS — LIETUVOS GLOBĖJAS, gyvenęs
1458—1484 m., plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis, kurio žemiškieji palaikai ilsisi puošniausioje Vilniaus arkikatedros
Šv. Kazimiero koplyčioje. Šv. Kazimieras buvo išsilavinęs, išmintingas
žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis
prieš visuotinę nuomonę, aktyviai ir nedviprasmiškai pasirinkti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Daugybė jaunų žmonių šio šventojo gyvenime atpažįsta
norą eiti prieš srovę, nesitaikstyti su neteisybe, melu, rinktis tai, kas
tikra, amžina.
Šv. Kazimiero gyvenimas ir jo relikvijų istorija primena daugelio mūsų
krašto žmonių dalią: lydimas nesėkmių kovose, nesuprastas bendradarbių, toks vienišas, sergantis, bet nepalūžęs, net ir po mirties slapstytas
nuo svetimšalių, mylimas, bet neretai ir užmirštamas, nepaliauja buvęs
mūsų gyvenimo dalininku. Šis šventasis visais istorijos laikotarpiais
buvo ženklas ir nuolatinis kvietimas nesitaikstyti su įvairius pavidalus
atrandančiu blogiu, rinktis tai, kas teikia tikros laimės skonį.
Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elžbietos Habsburgaitės sūnus. Džiovos
išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. –
Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.
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VILNIAUS ŠV. VYSK. STANISLOVO IR
ŠV. VLADISLOVO ARKIKATEDROS BAZILIKOS BENDRUOMENĖ
KVIEČIA KARTU ŠVĘSTI LIETUVOS GLOBĖJO IŠKILMĘ
Kovo 3 d., sekmadienį
12.30 val. šv. Mišios šv. Kazimiero mugės dalyvių prašytomis intencijomis (kardinolas Audrys
Juozas Bačkis)
17.30 val. šv. Mišios (vyskupas Darius Trijonis)

Kovo 4 d., pirmadienį
12.30 val. šv. Mišios (arkivyskupas Gintaras
Grušas)
17.30 val. šv. Mišios (vyskupas Arūnas Poniškaitis)

PAREMKITE „BERNARDINAI.LT“ –
PRISIJUNKITE PRIE 1 EURO MISIJOS

Krikščioniškas interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ šiemet švenčia
15 metų sukaktį. Skaitytojų parama sudaro apie trečdalį dienraščio biudžeto. Primename, kad nuo šiol norėdami paremti dienraštį „Bernardinai.lt“, galite paaukoti skambindami trumpuoju numeriu 1416 (1 EUR).
Ši parama gali būti ir nuolatinė. Aukodami prisidėsite prie dienraščio
misijos išsaugoti švarią ir kultūringą spaudą.
ŠVENTIŠKOS MIŠIOS

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. po 10.30 val. šv. Mišių kviečiame visus kartu į Bernardinų Bendruomenės centrą
išgerti arbatos ir pabendrauti su išvykstančiu br. Rolandu bei naujai atvykusiu br. Antanu.
„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.
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
www.bernardinuparapija.lt

