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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI  
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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 3390

LIGONIŲ DIENA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

 „VALENTINO DIENA KITAIP“ KAUNE

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS ALYTUJE 

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI  „AŠ PAŠAUKIAU TAVE VARDU“

Vasario 11 d. (trečiadienį) 18 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu melsimės už 
ligonius. Po šv. Mišių bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas.

Vasario 16 d. (pirmadienį) šv. Mišių metu mel-
simės už Tėvynę ir jos žmones. Po šv. Mišių,  
19 val. kviečiame į tradicinį sakralinės muzikos 
koncertą skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 

Bernardinų jaunimo centras organizuoja nu-
vykimą į koncertą Kaune „Valentino diena 
kitaip“, kuris vyks vasario 14 d. Kauno „Žal-
girio“ arenoje. Renginyje dalyvaus: „Saulės 
broliai“, br. Paulius Vaineikis OFM, s. Anna 

Kviečiame 14–35 m.  jaunimą drauge ruoštis ir 
keliauti į Lietuvos jaunimo dienas Alytuje 2015 m. 
birželio 27–28 d. Pasiruošimo susitikimai tęsia-
si. Visų, buvusių bei nebuvusių laukiame vasario 

Vasario 20–22 dienomis Guronyse vyks jauni-
mo rekolekcijos. Šiame savaitgalyje laukiamas 
18–30 metų jaunimas, norintis rekolekcijomis 
pradėti Gavėnios kelionę, atrasti ar atnaujinti 

dienai paminėti. Jums gros Vilniaus muzikos 
mėgėjų orkestras, dirigentas ir meno vadovas – 
Tadas Šileika. 

Nobili (Italija), Michael Patric Kelly su grupe 
(Vokietija).
Daugiau informacijos ir registracijos formos 
ieškok: www.bjcentras.lt. Bilieto kaina į koncer- 
tą – 3 Eur + traukinio bilietas pirmyn ir atgal. 

12 d. 18 val. Bernardinų bendruomenės centro 
patalpose. Susitikimai organizuojami du kartus 
per mėnesį. Daugiau informacijos www.bjcentras.
lt, bjcentras@gmail.com, +370 69141714.  

savo pašaukimą. Rekolekcijas ves seserys eucha-
ristietės ir tėvai jėzuitai. Informacija ir registra-
cija el. paštu – rekolekcijos@sje.lt, interneto pus-
lapyje www.sje.lt arba tel. 8 600 56 206.
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V EILINIS SEKMADIENIS

Nr. 566

Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir 
Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Si-
mono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau 
apie tai jam pasakė. Jis priėję pakėlė ją už ran-
kos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. 
Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų 

sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuo-
sius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. 
Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, 

EVANGELIJA (Mk 1, 29–39) 
išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kal-
bėti, nes jie žinojo, kas jis. 

Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsi-
kėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. 
Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, sura-
dę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“. 

Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus mies-
telius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu 
atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas 
žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. 

Jis pasiėmė mūsų negales, sau užsikrovė mūsų ligas.
Mt 8, 17  

ŠV. VALENTINO DIENA

Vasario 14 d. (šeštadienį) 18 val., Šv. Valentino dieną, į Eucharistinę meilės puotą  kviečiame 
sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.
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V EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Job 7, 1–4. 6–7; Ps 146; 1 Kor 9, 16–19. 22–23; Mk 1, 29–39

P. Garbink Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis.

ŠV. AUGUSTINO MEDITACIJA 
„JIS PRIĖJĘS PAKĖLĖ JĄ UŽ 
RANKOS“

Šv. Aurelijus Augustinas (354–430) – Hipono 
(Alžyre) vyskupas, vienas įtakingiausių anksty-
vosios katalikų bažnyčios teologų ir filosofų. 
Jam priklauso šie dažnai cituojami posakiai: 
„Mūsų širdis bus nerami, kol neatras poilsio ta-
vyje“, „Mylėk Dievą ir daryk tai, ką nori“. 

Apaštalas Paulius apie save rašo: „Todėl ir 
buvo manęs pasigailėta, kad many-
je pirmame Jėzus Kristus parodytų 
visą savo kantrybę, duodamas pa-
vyzdį tiems, kurie jį įtikės amžina-
jam gyvenimui“ (1 Tim 1,16). Kristus 
atėjo, tarė žodį ir suteikė atleidimą tiems nusi-
dėjėliams, kurie atsivėrė jam. Pas tokius kaip 
aš, labiausiai užkietėjusį neprietelių, jis atėjo ir 
išgelbėjo tam, kad kiti dėl to liktų sumišę.

Panašiai elgiasi ir g ydytojai, norėdami įrodyti 
savo gydymo galią tose vietose, kur jie atvyksta 
būdami niekam nežinomi. Jie g ydo sunkius li-

VASARIO 8 D. 
PIRMĄKART MINIMA 
PASAULINĖ MALDŲ 
PRIEŠ PREKYBĄ 
ŽMONĖMIS DIENA

Sekmadienį, vasario 8 dieną, minima Pasau-
linė maldų ir apmąstymų prieš prekybą žmo-
nėmis diena. Tam simboliškai pasirinkta data, 
kai liturginis kalendorius mini sudanietę. „Už 
tuos, kurie šaukiasi – dažnai tyloje – išlaisvini-
mo, Šv. Jozefina Bakhita yra pavyzdinis vilties 
liudijimas. Teįkvepia jos gyvenimas mus, au-
kas ir jų užtarėjus, patikėkime savo pastangas 

jos užtarimui”, – sakė kardinolas P. Turksonas  
pristatydamas šią iniciatyvą antradienį Vatika-
ne vykusioje spaudos konferencijoje. Šv. Bakhi-
ta yra išsivadavimo iš vergovės simbolis, tą 
liudija jos istorija: būdama devynerių, ji buvo 
pagrobta ir parduota į vergiją. Vėliau, atgavu-
si laisvę, tapo kanosiečių vienuolijos seserimi. 
2000 m. Jonas Paulius II ją paskelbė šventąja.

Sekmadienio maldų dienos, pavadintos „Šviesa 
prieš prekybą žmonėmis“, organizatoriai – Po-
piežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų sielovados 
taryba, Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba, 
Tarptautinė aukštesniųjų vyresniųjų sąjunga.  

Kardinolas P. Turksonas primena, kad šian-
dien iš milijonų įvairaus amžiaus žmonių: vai-
kų, moterų, vyrų, atimta laisvė ir jie priversti 
gyventi vergovei būdingomis sąlygomis. Pasak 
Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos va-
dovo, Šventasis Tėvas ragina pripažinti, kad su-
siduriame su globaliu reiškiniu, peržengiančiu 
bet kurios bendruomenės ar šalies kompeten-
ciją. „Turime mobilizuoti pastangas globaliu 
mastu, pradedant nuo informavimo, maldos, 
solidarumo iki konkrečių veiksmų, kol neliks 
vergovės“, sako kardinolas Turksonas.

Maldų iniciatyvos kulminacija – sekmadie-
nio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje. Minint 
pirmąją maldų prieš prekybą žmonėmis dieną, 
parapijos ir krikščionių bendruomenės ragina-
mos atkreipti dėmesį į šią nusikalstamą veiklą, 

gonius, kad parodytų savo gydymo pranašumą. 
Tada pagijusieji aplinkiniams sako: „eik pas tą 
g ydytoją ir jis tikrai tave pagydys. Aš sirgau ta 
pačia liga kaip tu ir pagijau“. Taip ir Paulius 
sako kiekvienam beviltiškam ligoniui: „Tas 
kuris pasirūpino manimi, siuntė mane pas tave 
sakydamas: eik pas tuos beviltiškus ir paliudyk 
tai ką pats gavai, tai kas aidu skamba iš tavęs 
ir šaukia jiems: „Tikras žodis ir vertas 
visiško pritarimo, jog Kristus Jėzus 
atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, 
kurių pirmasis esu aš“ . 
(1 Tim 1,15). Tai ko dar bijai? Ko drebi? Aš 
esu pirmas iš nusidėjėlių. Esu tas, kuris tau 
kalbu, buvau išg ydytas dėl tavęs, kuris sergi. Aš 
dabar stoviu priešais tave nusižeminusį, aš dabar 
pasitikintis savimi pas tave pasimetusį.

Todėl nenusiminkite. Sergate? Prisiartinkite prie 
jo ir būsite išg ydyti. Esate akli? Prieikite arčiau 
ir praregėsite. Sakykite visiems: „Ateikime, 
pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, su 
ašaromis klaupkimės prieš VIEŠPA-
TĮ, mūsų Kūrėją!“ (Ps 95,6).

o tikintieji kviečiami burtis į maldą, kartu mel-
džiantis: „Dieve, kai mes girdime apie vaikus ir 
suaugusius, apgautus ir nuvežtus į nežinomas 
vietas, siekiant juos lytiškai išnaudoti, uždaryti 
priverstiniams darbams ar parduoti jų organus, 
mūsų širdis liūdi ir mūsų siela piktinasi, kad 
pasitelkus grasinimus, melą, jėgą, nepaisoma 
jų orumo ir teisių. Mes ryžtingai smerkiame šią 
modernios vergovės skleidžiamą blogį, ir kartu 
su Šv. Bakhita meldžiame, kad jis baigtųsi. Su-
teik mums išminties ir drąsos pasiekti tuos ir 
būti su jais, kurių sužeistas kūnas, širdis ir dva-
sia, kad mes kartu galėtume įgyvendinti tavo 
pažadą užlieti šias seseris ir brolius švelnia, ge-
raširdiška meile. Engėjus siųsk šalin tuščiomis 
rankomis, kad jie atsiverstų iš piktadarybių, ir 
padėk mums visiems prašyti laisvės, kurią tu 
dovanoji savo vaikams. Amen“.

Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra 
36 milijonai asmenų, kenčiančių nuo nelega-
lios prekybos žmonėmis industrijos. Popiežius 
Pranciškus ne kartą atkreipė dėmesį į šią skau-
džią problemą. 2014 m. jo iniciatyva buvo pasi-
rašyta tarpreliginė deklaracija prieš šiuolaikinę 
vergovę ir bet kokias jos formas – prekybą žmo-
nėmis, priverstinį darbą, prostituciją, prekybą 
žmogaus organais – paskelbiant šias veiklas nu-
sikaltimu žmogiškumui. Popiežius palietė šią 
temą ir Taikos dienos žinioje, kurios tema buvo 
„nebe vergai, bet broliai“. (Vatikano radijas)

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais 
metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus  
2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mokes-
čio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, 
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstaty-
mo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto 
GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nu-
spręstumėte tai padaryti, mes kartu galėtume 

nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – 
kenčiančiam, paliegusiam, stokojančiam, ga-
lėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog 
puoselėti bendruomenę. 
Duomenys, reikalingi pildant prašymo  
formą:
Gavėjo tipas, E1 laukelis – 2. Gavėjo iden-
tifikacinis numeris (kodas), E2 laukelis – 
192095229.

DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO BERNARDINŲ PARAPIJAI


