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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
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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ėV 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
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KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI

MIELI PARAPIJIEČIAI

Kiekvieną Gavėnios  penktadienį 17.30 val. mūsų bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val. , prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.

Pradėjome Gavėnios laikotarpį. Tai – atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau 
ir vaisingiau įsitraukti į Gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksminimų, ir primename 
katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgailos sakramento 
neatidėti Gavėnios pabaigai. Kovo 13 d., penktadienį   (Gavėnios rekolekcijų metu) 18 val. kviečiame 
visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas. 

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Dvasia Jėzų paakino 
nukeliauti į dykumą. Jis 
praleido dykumoje ketu-
riasdešimt dienų ir buvo 
šėtono gundomas, buvojo 
kartu su žvėrimis, ir ange-
lai jam tarnavo.

Kai Jonas buvo suimtas, 
Jėzus sugrįžo į Galilėją ir 
ėmė skelbti gerąją Dievo 
naujieną: „Atėjo metas, 
prisiartino Dievo karalys-
tė. Atsiverskite ir tikėkite 
Evangelija!“ 

EVANGELIJA

(Mk 1, 12–15) 

Žmogus gyvas 
ne vien duona, 
bet ir kiekvienu 
žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo 
lūpų. (Mt 4, 4b)

„PASNINKO DĖŽĖ“

Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia 
maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje Gavėnios 
metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį 
ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovės 
prie  Šv. Pranciškaus altoriaus. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Ca-
rito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią Gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės 
metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

Nr. 568

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais me-
tais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo 
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, 
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo 
suteikta teise ir dalį (iki 2 %) sumokėto GPM 
skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręstu-
mėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveik-

ti dar daugiau darbų artimui savo – kenčian-
čiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume 
vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti 
bendruomenę. 
Duomenys, reikalingi pildant prašymo for-
mą: gavėjo tipas E1 laukelis – 2. 
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 lau-
kelis – 192095229

PARAPIJOS  GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS KOVO  11-13 D.

Mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų pradžia 18 val. Rekolekcijas ves  
br. Benediktas Jurčys OFM . Tema „Visi tavęs ieško“ (Mk 1, 37)
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 9, 8-15; Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 1 Pt 3, 18-12; Mk 1, 12-15

P.: Viešpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai,  
su tais, kurie tavo Sandoros ir įsakymų laikos.

Jeigu po krikšto esi gundomas (-a) persekioto-
jo, gundytojo, šviesos kunigaikščio, tai žinok, 
kad tau suteiktas šansas pasiekti pergalę. Jis 
tikrai tave bandys, kaip jis tai darė su mūsų 
Viešpaties Dievo Žodžiu, apsimetęs žmogaus 
pavidalu, kurį sukūrė amžinoji Tiesa. Negali 
atsisakyti tos kovos, kurioje tavo ginklais yra 
Šventoji Dvasia ir krikšto vanduo, užgesinan-
tis visas ugningas blogio strėles.

Jeigu tave viliotų kalbomis apie būtiniausius 
dalykus, – tiksliai taip darė ir Jėzui, – jeigu 
tau jis tikrai atrodys alkanas, neignoruok šio 
prašymo. Bet atsiliepk tuo ko jis nežino: tikrą-
ja duona siųsta iš dangaus, gyvenimo Žodžiu, 
kuris teikia pasauliui gyvybę.

Jeigu gundys tuštybe, – taip jis darė ir Kris-
tui, kai pastatė jį ant šventyklos šelmens, sa-
kydamas: „pulk žemyn“ (plg. Mt 4,6), kad 
atskleistų savo visagalybę, – būk atsargus ir 

Popiežius PRANCIŠKUS.  Žinia 2015 m. Gavėnios proga 
„SUSTIPRINKITE SAVO ŠIRDIS“ (JOK 5, 8)

nepulk, kad jo dėka pakilęs netaptum puiky-
bės vergu.

Jeigu bandys akies krašteliu parodyti tau pa-
valdžias visas pasaulio karalystes ir pareika-
laus pagarbinti jį, paniekink jį: jis yra tikras 
vargšas. Atsakyk jam tais žodžiais, kurie yra 
patvirtinti dievišku antspaudu: „Aš taip pat 
esu Dievo atvaizdas, tik nebuvau nublokštas 
iš aukštybių, iš savo šlovės ir puikybės viršūnės, 
ir sudužęs, kaip tu. Aš per krikštą esu apreng-
tas Kristumi, esu tapęs kitu Kristumi, kurį tu 
esi priverstas šlovinti“. Po šių žodžių, jis tikrai 
pasitrauks, nes bus mirtinai nugalėtas. Tuos 
žodžius jis pajus tarsi jie būtų atėję iš pačio 
Aukščiausio šviesos šaltinio Kristaus, nes tas, 
kas taip pasako, yra apšviestas paties Kristaus. 
Tokia tad yra krikšto vandens teikiama nauda 
tiems, kurie pripažįsta Viešpaties galią.

ną užsisklendimą – abejingumą, Bažnyčia siūlo 
savo mokymu ir pirmiausia savo liudijimu. Ta-
čiau liudyti galima tiktai tai, kas pirma yra pa-
tirta. Krikščionis yra žmogus, leidžiantis Die-
vui aprengti save Jo gerumu bei gailestingumu, 
aprengti Kristumi, kad, kaip ir Jis, taptų Dievo 
ir žmonių tarnu. Tai mums aiškiai primena 
Didžiojo ketvirtadienio kojų plovimo apeigos. 
Petras nenorėjo, kad Jėzus jam mazgotų kojas, 
tačiau paskui suprato, jog Jėzus ne vien norėjo 
parodyti pavyzdį, kaip turėtume vienas kitam 
mazgoti kojas. Šią tarnystę gali vykdyti tiktai 
tas, kuris prieš tai leido Jėzui numazgoti savo 
kojas. Tik tada jis turi „dalį“ su Juo (Jn 13, 8) ir 
gali tarnauti žmonėms. 

Gavėnios metas – tinkamas laikas leisti Kris-
tui mums patarnauti, kad taptume tokie kaip 
Jis. Tai nutinka klausantis Dievo žodžio ir prii-
mant sakramentus, pirmiausia Eucharistiją. Per 
ją tampame tuo, ką gauname, – Kristaus kūnu. 
Šiame kūne nėra vietos abejingumui, taip daž-
nai užvaldančiam mūsų širdis. Mat, kas pri-
klauso Kristui, tas priklauso vienam kūnui, o 
jame nėra abejingumo vienas kitam. „Todėl jei 
kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. 
Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi 
visi nariai“ (1 Kor 12, 26). 

Bažnyčia yra communio sanctorum todėl, 
kad joje dalyvauja šventieji ir kad ji yra bendras 
dalijimasis šventais dalykais – Kristuje apreikš-
ta Dievo meile ir visomis Jo dovanomis. Tarp 
pastarųjų yra ir atsakas tų, kurie leido tai meilei 
juos pasiekti. Šioje šventųjų ir dalijimosi šven-
tais dalykais bendrystėje niekas nieko neturi 
vien dėl savęs, bet visa, ką turi, skirta visiems. 
O kadangi esame sujungti Dieve, kai ką gali-
me padaryti ir dėl toli esančiųjų, tų, kurių savo 
išgalėmis niekada nebūtume įstengę pasiekti, 
nes su jais ir dėl jų meldžiamės Dievui, kad visi 
atsivertume jo išganomajam darbui. 

Tęsinys kitame laikraštėlyje

ŠV. GRIGALIAUS NAZIANZIEČIO (329-390 M.)  
EVANGELIJOS KOMENTARAS „GUNDYMAS PO KRIKŠTO“

Brangūs broliai ir seserys! 
Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau 

pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas iš mūsų nereikalauja nieko, ko pirma 
nebūtų dovanojęs: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Jis nėra mums 
abejingas. Kiekvienas esame Jam brangus, Jis mus pažįsta vardu, mumis rūpinasi ir, kai nuo Jo 
nutolstame, mūsų ieško. Jis domisi kiekvienu iš mūsų; Jo meilė neleidžia Jam būti abejingam 

tam, kas mums nutinka. Tačiau mes, kai mums 
gerai klojasi ir jaučiamės patogiai, dažnai kitus 
užmirštame (ko Dievas niekada nedaro), nesi-
domime jų problemomis, kančiomis ir patiria-
momis neteisybėmis... Tada mūsų šalis įpuola 
į abejingumą: kai man palyginti gerai sekasi ir 
aš gerai jaučiuosi, užmirštu tuos, kuriems ne-
siseka. Tokia egoistinė abejingumo nuostata 
šiandien taip paplitusi pasaulyje, kad galime 
kalbėti apie abejingumo globalizaciją. Su tokiu 
trūkumu mes, krikščionys, privalome kovoti. 

Kai atsiverčia į Dievo meilę, Dievo tauta ran-
da atsakymus į jai istorijos nuolatos keliamus 
klausimus. Vienas primygtiniausių iššūkių, 
kurį šioje žinioje norėčiau aptarti, yra abejingu-
mo globalizacija. 

Abejingumas artimui ir Dievui – reali pa-
gunda ir mums, krikščionims. Todėl kiekvie-
ną gavėnią turime išgirsti mus budinantį garsų 
pranašų balsą. 

Dievas nėra abejingas pasauliui, bet jį taip 
myli, kad net atidavė savo Sūnų kiekvienam 
žmogui išgelbėti. Dievo Sūnaus įsikūnijimu, 
žemiškuoju gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu 
galutinai atsiveria vartai tarp Dievo ir žmogaus, 
tarp dangaus ir žemės. O Bažnyčia, skelbdama 
Dievo žodį, švęsdama sakramentus ir liudyda-
ma tikėjimą, kuris veikia meile (plg. Gal 5, 6), 
yra tartum šiuos vartus atvirus laikanti ranka. 
Vis dėlto pasaulis linkęs užsisklęsti ir užverti 
vartus, per kuriuos Dievas įžengia į pasaulį, o 
pasaulis – į Jį. Tad ranka, kuri yra Bažnyčia, ne-
turi stebėtis, kad ji atstumiama, prispaudžiama 
ir sužeidžiama. 

Todėl Dievo tauta, kad netaptų abejinga ir 
savyje neužsisklęstų, turi atsinaujinti. Norėčiau 
pasiūlyti tris žingsnius šiam atsinaujinimui ap-
mąstyti. 

1. „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir 
visi nariai“ (1 Kor 12, 26) 

Bažnyčia Dievo meilę, kuri pralaužia šį mirti-


