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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

PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS   
Kovo 27-29 d. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiančias Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pra-
džia 18 val. Kovo 27-ąją, pimąją rekolekcijų dieną, apie maldą kalbės br. kun. Ramūnas Mizgiris 
OFM.  Kovo 28 ir 29 d. pokalbių tema „Pasninkas. Atgaila. Išpažintis“. Juos ves br. kun Antanas 
Grabnickas OFM. Kovo 29 d., penktadienį po rekolekcijų kviečiame visą bendruomenę į gavė-
nios susitaikinimo pamaldas.

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užko-
pė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido iš-
vaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė 
skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie 
kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie 
atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyve-
nimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo 
draugai buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė 
jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus. 

Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mo-

kytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris 
palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Eli-
jui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, 
užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į 
debesį, mokiniai nusigando. 

O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano iš-
rinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nu-
skambėjus, Jėzus liko vienas. 

O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė 
apie savo regėjimą. 

EVANGELIJA (Lk 9, 28b–36)  

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: 
„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“   plg. Mt 17, 5  
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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. Džiaugiamės, kad paskaitas stovyklos metu 
maloniai sutiko skaityti brolis pranciškonas iš Italijos Federico Russo OFM. Detalesnę informa-
ciją skelbsime vėliau. 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM    
Kovo 25 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime 
režisieriaus Nikitos Michalkovo filmą „Penki vakarai“ (1979), skirtą prisiminti prieš 8-rius metus 
mus palikusią legendinę Rusijos teatro ir kino aktorę Liudmilą Gurčenko, sukūrusią šiame filme 
pagrindinį vaidmenį. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius 
(įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).

FILMO „VILNIAUS BERNARDINŲ BAŽNYČIA.  
ARCHITEKTŪRA IR RESTAURACIJA“ PERŽIŪRA.   

Kovo 23 d., šeštadienį, 19 val. Bernardinų Bendruomenės centre, Maironio g.10, Šv. Pranciškaus 
auditorijoje vyks Juozo Matonio filmo „Vilniaus Bernardinų bažnyčia. Architektūra ir restaura-
cija“ peržiūra. Pristatyme dalyvaus filmo režisierius J. Matonis ir restauratorius Juozas Algirdas 
Pilipavičius. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

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 para-
pijos – 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 neži-
nančius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su 
jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 15, 5–12. 17–18: Dievas sudaro sandorą su ištikimuoju Abraomu
Ps 27: P. Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Fil 3, 17 – 4, 1: Kristus padarys mus panašius į savo garbingąjį kūną
Lk 9, 28b–36: † Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė

Šio II Gavėnios sekmadienio pagrindinė tema 
- Sandora, kuri gimsta iš pokalbio - di¬alogo su 
Dievu. Viešpats kalbasi su Abraomu ir pokalbyje 
gimsta Sandora. Dievas pažada Abraomui, kuris 
buvo senyvo amžiaus ir bevaikis, nesuskaitomą 
daugybę palikuonių. Abraomas atsiliepia tikėjimu 
ir taip tampa tikėjimo protėviu, pirmuoju žmogumi 
pati¬kėjusiu Dievo pažadu, o mes, per tikėjimą 
esame ta nesuskaitoma daugybė jo palikuo¬nių. 
Jėzaus malda ant Taboro kalno mums dar kartą 
parodo, jog jis gyvena nuolatinėje Sandoroje su Tėvu 
ir jo atsimainymas - tai regimas ženklas nuolati-
nio Sūnaus dialogo su Dievu. Antrame skaitinyje 
Paulius pabrėžia, jog, jeigu mes taip pat gyvensime 
nuolatiniame dialoge su Viešpačiu, nuolatinėje 
maldoje, jis "pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys 
jį panašų į savo garbingą jį kūną", mes taip pat 
būsime perkeisti, kaip jis, nušvis mūsų veidai, 
mūsų išorė. 

Lukas pabrėžia, jog Jėzui "besimeldžiant jo veido 
išvaizda visiškai pasikeitė, o drabu¬žiai pasi-
darė skaisčiai balti". Veidas - kūno dalis, kurioje 

labiausiai atsispindi žmogaus tapatybė. Ne veltui 
veidą rasime pase ar asmens tapatybės kortelėje. 
Evangelija pabrė¬žia - maldoje persikeičia veidas. 
Manau, jog galėtume patvirtinti, gal būt esame tai 
matę ar patyrę - po gilios, nuoširdžios maldos žmo-
gaus veidas spindi. O ypač tų, kurie nuolat gyvena 
maldoje. Malda gilina žmogaus Sandorą su Dievu, 
maldoje panašėjame į tą, su kuriuo kalbamės, į tą, 
kuriam meldžiamės, kuris mums atsako. Panašėja-
me į Dievą, tampame Dievo vaikais. Šios patirties 
pagavoje Pe¬tras sušunka: „Mokytojau, kaip gera 
mums čia!"... noriu čia pasistatyti palapinę, likti 
čia visam laikui. 

Tikėjimas ir malda yra pagrindiniai ele¬mentai, 
reikalingi, kad Sandora tarp Dievo ir žmogaus 
įvyktų. Kad tikėjimas ir malda mumyse augtų, rei-
kalingas nuolankumas ir ištikimybė. Dykumos tėvai 
sako: "Širdis privalo trokšti nuolat melstis Dievui. 
Jei nori tai pasiekti, pradėk, netingėk, ir Dievas 
tave palaimins". 

                                                                                                                              
Br. kun.Algirdas Malakauskis OFM

POPIEŽIAUS  
PRANCIŠKAUS ŽINIA  
GAVĖNIAI
„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus 
apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

GRAUDŪS VERKSMAI   
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.

GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA   

Kviečiame kartu mels-
tis Liturgines valandas 
Gavėnios trečiadie-
niais iškart po vaka-
rinių šv. Mišių. Penk-
tadieniais 17.15 val. 
kartu eiti Kryžiaus ke-
lią bažnyčioje.

Tęsinys

3. Gydanti atgailos ir atleidimo galia
Todėl kūrinijai būtinai reikia Dievo vaikų, tapu-
sių „naujais kūriniais“, apreiškimo: „Taigi kas yra 
Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – 
praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Dėka jų 

apreiškimo ir pati kūrinija gali „išgyventi Vely-
kas“, atsiverti naujam dangui ir naujai žemei (plg. 
Apr 21, 1). Kelias į Velykas kaip tik kviečia mus 
atnaujinti savo krikščioniškąjį veidą ir širdį per 
atgailą, atsivertimą bei atleidimą, kad galėtume 
išgyventi visą Velykų slėpinio malonės turtingu-
mą.
Tas „nekantravimas“, tas kūrinijos laukimas iš-
sipildys, kai bus apreikšti Dievo vaikai, t. y. kai 
krikščionys ir visi žmonės ryžtingai priims tuos 
„gimdymo skausmus“, kurie reiškia atsivertimą. 
Drauge su mumis visa kūrinija kviečiama būti 
„išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgyti Dievo 
vaikų garbės laisvę“ (plg. Rom 8, 21). Gavėnia yra 
šio atsivertimo sakramentinis ženklas. Ji ragina 
krikščionis intensyviau ir konkrečiau įkūnyti Ve-
lykų slėpinį asmeniniame, šeimyniniame ir visuo-
meniniame gyvenime, ypač per pasninką, maldą 
ir išmaldą.
Pasninkauti reiškia mokytis keisti savo santykį 
su kitais žmonėmis ir kūriniais: nuo pagundos 
viską „ryti“, norint patenkinti godumą, pereiti 
prie gebėjimo kentėti iš meilės, kuri gali pripildy-
ti mūsų širdies tuštumą. Melstis, kad gebėtume 
atsižadėti stabmeldystės ir pasitenkinimo savuoju 

aš ir pripažintume, jog mums reikia Viešpaties ir 
jo gailestingumo. Duoti išmaldą – tai atsisakyti 
gyvenimo kvailybės kaupiant viską sau ir pasi-
duodant iliuzijai apsirūpinti ateičiai, kuri mums 
nepriklauso. Taip iš naujo atgaunamas džiaugs-
mas dėl Dievo plano, apimančio kūriniją ir mūsų 
širdis, – mylėti Jį, brolius, visą pasaulį ir rasti toje 
meilėje visišką laimę.
Brangūs broliai ir seserys, Dievo Sūnaus „gavėnia“ 
buvo išeiti į kūrinijos dykumą, kad ji vėl taptų 
bendrystės su Dievu sodu, buvusiu iki pirmosios 
nuodėmės (plg. Mk 1, 12–13; Iz 51, 3). Tebūna 
mūsų gavėnia ėjimas tuo pačiu keliu, kad Kris-
taus viltį atneštume taip pat kūrinijai, kad ji būtų 
„išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgytų Dievo 
vaikų garbės laisvę“ (Rom 8, 21). Neleiskime, kad 
šis palankus metas praeitų veltui! Prašykime Die-
vą padėti mums įžengti į tikro atsivertimo kelią. 
Palikime egoizmą ir įsižiūrėjimą į save, atsigręž-
kime į Jėzaus Velykas: tapkime artimi sunkumus 
išgyvenantiems broliams ir seserims dalydamiesi 
su jais savo dvasinėmis ir medžiaginėmis gėrybė-
mis. Taip savo konkrečiame gyvenime priimda-
mi Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, nu-
kreipsime jo perkeičiančią galią ir į visą kūriniją.

PASNINKO DĖŽĖ    
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Ateidami 
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios 
priekyje. 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.


