Bernardinai
2 % gyVEntoJų PaJamų mokEsčio Vilniaus bErnardinams
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais 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.
duomenys, reikalingi pildant prašymo formą: gavėjo tipas E1 laukelis – 2.
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

BERNARDINAI
nr. 573

VErbų sEkmadiEnį minėsimE Pasaulinę Jaunimo diEną
Verbų sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių vyks mugė, kurioje bus pardavinėjami Pranciškoniško
jaunimo kepiniai ir rankdarbiai. Taip pat po 10.30 val. šv. Mišių kviesime jaunimą žaidimams ir
kitai bendrai veiklai. Tokiu būdu paminėsime Pasaulinę Jaunimo dieną.

kryŽiaus kElio ProcEsiJa į triJų kryŽių kalną
didįjį Penktadienį, balandžio 3 d., 15-17 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus Kelio procesijoje iš
Vilniaus arkikatedros į Trijų kryžių kalną. Mūsų parapijai patikėta paruošti XIV stoties mąstymą
„Jėzus laidojamas“. Kryžiaus kelio tema - intencija: Taikos pasauliui. Maldai vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
ŽEmaičių kalVariJos kalnai
didįjį Penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Evangelija (Mk 14, 1–15, 47)

aukos
kovo 29 d., Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienį, šv. Mišių metu bus renkamos aukos Vilniaus
Šv. Juozapo kunigų seminarijos bei studijuojančių brolių pranciškonų išlaikymui.
balandžio 3 d., didįjį Penktadienį, Kristaus kančios pamaldų metu bus renkamos aukos Šventosios Žemės krikščionių misijoms palaikyti.

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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Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Jau yra Žinoma 2015 m. ParaPiJos Vasaros stoVyklos tEma
2015 metų parapijos vasaros stovyklos tema – KOKS GRAŽUS YRA ŽMOGUS, KAI JIS YRA
ŽMOGUMI - Keletas minčių apie šeimą.
Stovykla vyks birželio 19-24 dienomis. Paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti Katovicų
pranciškonų seminarijos rektorius, teologijos mokslų daktaras, br. kun. Witoslaw Sztyk OFM.
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.

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

2015 kovo 29 d.

Dėl mūsų Kristus nusižemino,
tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties.
Todėl ir Dievas jį išaukštino ir
padovanojo jam vardą,
kilniausią iš visų vardų.

krizmos šV. mišios Vilniaus arkikatEdroJE
didįjį ketvirtadienį, balandžio 2 d.,10 val. Vilniaus arkikatedroje bus švenčiamos Krizmos (Šventųjų aliejų šventinimo) šv. Mišios.

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

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

[...] Tuomet kareiviai išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną
Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus
tai reiškia: „Kaukolės vieta“. Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį
prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda,
kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo
du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės.
Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir
per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su
Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs: „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio
karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume“. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji.
Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus
garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!
Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo“. Tada vienas nubėgęs primirkė
kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti“. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią.
Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs
priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“
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Bernardinai

Viešpaties Kančios
(Verbų) seKMaDienio šV. Mišių sKaitiniai

Iz 50, 4-7; Ps 21; Fil 2, 6-11; Mk 14, 1-15, 47
(Pr.: 2a) o dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai?
Nuo pat Pelenų Trečiadienio Bažnyčia
ėjo į šiandien prasidedančią Didžiąją Savaitę. Verbų sekmadienį prisimename Jėzaus
įžengimą į Jeruzalę, kur įvyko jo teismo procesas, kur jis mirė ir prisikėlė. Liturgijoje
minimi Velykiniai įvykiai, kuriuose tikintieji dar kartą kviečiami Nukryžiuotame
atpažinti ir priimti Dievo Sūnų.
Jėzaus kančia prasideda Getsemanėje.
Vėliau pasakojama, ką žmonės jam padarė.
Evangelisto aprašyti vidiniai Jėzaus išgyvenimai Alyvų sode visų pirma atkreipia dėmesį į vienišumą – Jėzus lieka vienas. Jis
lieka vienas akivaizdoje Dievo Tėvo, kuris
kviečiamas neatsiliepia. Nesulaukiama ir
mokinių palaikymo, supratimo – jie ramiai
miega.
Savo vienatvėje Jėzus nesiliauja kreipęsis
į Tėvą: „Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę”. Jeigu Dievas yra
Tėvas, kodėl neišvaduoja, nepagelbėja? Tai
spontaniškas klausimas, kylantis kiekvienam kenčiančiam, taip pat ir Jėzui – žmogui. Po neatsakytos maldos Jėzus tęsia:
“Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip
tu.“ Jeigu pradžioje Jėzų matome pilną nerimo, išsigandusį, tai po šios maldos jį išvystame visai kitokį - atradusį ramybę ir
tvirtumą. Jis ryžtingai sako: “Gana! Atėjo
valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į
nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai

mano išdavėjas čia pat“. Dievas Tėvas neatitolina Kryžiaus, tačiau besąlyginis pasitikėjimas juo padeda kančią priimti. Dievo
tylėjimas tampa vienu iš jo kalbėjimo būdų,
vedančių į ne mažiau sudėtingą ir žmogui
nesuvokiamą tylų Prisikėlimo rytą.
Egzekucijos metu dar kartą atrandami
argumentai netikėjimui, priežastys dėl ko
Jėzaus galima nelaikyti Mesiju ir Dievo Sūnumi. Žmonės šaukė: „Kitus gelbėdavo, o
pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus,
kad pamatytume ir įtikėtume“. Nukryžiuotojo Jėzaus akivaizdoje evangelistas Morkus
pateikia du tikėjimo supratimo tipus: iš vienos pusės tikėjimą tų, kurie reikalauja, kad
Mesijas nužengtų nuo kryžiaus ir darytų
stebuklus, suteikdamas triuškinančius argumentus jų vilčiai; iš kitos pusės tikėjimą tyliai stovinčiųjų, kurie, kaip šimtininkas,
Jėzaus Dievystę išpažįsta žiūrėdami į kryžių: “Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs,
kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas
žmogus buvo Dievo Sūnus!“
Žvelgiant į kryžių suprantama, kas yra
Jėzus, kuria prasme jis Mesijas ir Dievo
Sūnus. Gali stebinti, tačiau evangelistui
Morkui tikrasis tikintysis yra šimtininkas
pagonis. Tokiam tikėjimui ir jo išpažinimui
mus norima subrandinti Dižiosios Savaitės
metu.
Br. Andrius Nenėnas OFM
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ParaPiJiEčių Piligrimystė šVEntoJoJE ŽEmėJE
š.m. Vasario 24–koVo 7 diEnomis – liudijimai
(Tesinys)
Sunku keliais žodžiais nusakyt įspūdžių gausą, išskirt kažką svarbiausio. Viskas didelė
dovana ir Viešpaties malonė.
Didžiulį įspūdį paliko Galilėja, Genezareto ežeras. Kvapą užgniaužia, kai pagalvoji,
kad Viešpats Jėzus girdėjo tą patį meldų šnaresį, bangelių teliuskavimą, suposi valtyje
tame pačiame vandenyje, juo atėjo pas mokinius, matė iš už tų pačių kalnų patekančią
saulę.
***
Vis dar jaučiu šviesų, tvirtą grindinį po kojom, gaivų ir permainingą orą, tylią ir
gilią maldos bendrystę, prasmingai atkeliaujančius Dievo ženklus, Šventyklų didybę ir
paslaptingumą, neįprastą ir labai savitą prekybinį šurmulį, nuostabų Judėjos laukymės
kraštovaizdį su trapiai žydinčiomis aguonomis ir stipriausiai gyvenime išgyventą
jausmą – Tu esi mylima...
***
Eidama Šventosios Žemės keliais, ieškojau atsakymų. Nuėjusi iki Jeruzalės supratau
paprastą dalyką – prarasti viso gyvenimo turtą yra didelė Viešpaties duota malonė. Ne
kiekvienam ji duodama. Šalia ėjęs Dalius pasakė: praradęs gavau tiek malonių, jog niekada nenorėčiau vėl atgauti. Vaidilutė: tik praradęs supranti, ką reiškia dalintis...
***
Nors prabėgo tūkstančiai metų, kai buvo parašyta Evangelija ir tų vietų veidas labai
keitėsi, apsilankymas šv. Žemėje išplėtė aprašytų šv. Rašte įvykių suvokimą, o tai keičia
santykį su Kūrėju, padeda giliau į širdį priimti Dievo žodį. Ačiū Dievui už gyvenimo
kelionę kartu su parapijos bendruomene ir br. Algiu.
***
Bėga dienos sugrįžus, o aš vis sapnuoju „baltą“ ir „šiltą“ Izraelį...
Šv. Žemėje yra kažkas tokio, ko žodžiais apsakyti neįmanoma, turi tai įsijausti savimi.
Mums labai pasisekė, mes iš tiesų turėjome Trejybę: sielovadai brolį Algirdą, teologijai
prof. Aurimą ir istorijai bei saugumui tikrą krikščionybės aristokratą, gidą, arabą Husamą, kurio giminė jau 350 metų liudija Kristų. Ir visa tai aš vadinu Pilnatve...
***
Šviesus, skaidrus, ramus laikas... net 12 dienų, pripildytų susiklausymo, įsiklausymo,
maldos, gerumo, ženklų. Netikėtas gydantis Dievo prisilietimas, atvėręs man akis, tęsiasi
ir grįžus. Ši kelionė man yra ŠVENTA. Ačiū Jums, Bendrakeleiviai. Ačiū Tau, Dieve.
Šventosios Žemės piligrimai
http://parapija.bernardinai.lt

