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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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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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I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Nr. 609

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo 
Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą ketu-
riasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. 
Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasi-
baigus, buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam 
tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui 
pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta: 
Žmogus gyvas ne viena duona!“ 

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena 
akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 
ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią 
ir didingumą; jos man atiduotos, ir kam noriu, 
tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės 

EVANGELIJA (Lk 4, 1–13)  

pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 
O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo 

Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ 
Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant 

šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, 
pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps 
savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave 
ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį“. 

Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk Vieš-
paties, savo Dievo!“ 
Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsi-

traukė nuo jo iki laiko. 

ŠV. VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. (sekmadienį) 17 val., Šv. Valentino dieną,  į Eucharistinę meilės puotą  kviečiame 
sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.

NAUJOJO PARAPIJOS KLEBONO BR. EVALDO OFM PIRMOSIOS MIŠIOS
Vasario 21 d. 10.30 val. naujasis Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas br. Evaldas  
Darulis OFM aukos šv. Mišias, kurių metu parapija atsisveikins ir nuoširdžiai padėkos  
buvusiam klebonui br. Algirdui Malakauskiui OFM tapus provincijolu, vikarams br. Tomui 
Žymantui OFM, išvykstančiam į Kretingą ir br. Juozapui Marijai, išvykstančiam į Kauną. 
Taip pat pasitiksime iš Pakutuvėnų į Vilnių sugrįžtantį br. Andrių Nenėną OFM, kuris eis para-
pijos vikaro, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijono ir viceprovincijolo 
pareigas bei naująjį vikarą br. Rolandą Taučių OFM. 
Iškart po 10.30 val. Šv. Mišių visi parapijiečiai pasveikinsime brolius ir pakviesime visus kartu 
į Bernardinų Bendruomenės centrą išgerti arbatos ir pabendrauti su išvykstančiais bei naujai 
atvykusiais broliais.
Labai visų laukiame – ateikite! 
P.S. prie arbatos būtų smagu, jei atsineštumėte pyrago ar saldumynų, dėkojame.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po  
Šv. Mišių, 19 val.  – tradicinis Bernardinų koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. 
Koncerte dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika.

KONFERENCIJA „PAL. MYKOLAS SOPOČKA –  
KUNIGAS PAGAL JĖZAUS ŠIRDĮ“ VILNIUJE

Vasario 14 d., pal. kun. Mykolo Sopočkos minėjimo išvakarėse, Vilniuje vyks konferencija „Pal. 
Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“. Renginys prasidės 13 val. Šv. Mišiomis Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras 
Grušas ir Balstogės (Lenkija) vyskupas augziliaras Henryk Ciereszko. 

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

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

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. Jei nuspręstumėte 
tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, palie-
gusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti bendruomenę.
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Įst 26,4–10; Ps 90; Rom 10, 8 – 13; Lk 4, 1–13 

P. : Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.

Šv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris 
nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus 
karalystę... be gundymų nei vienas negali būti 
išgelbėtas“. Šio pirmojo Gavėnios sekmadienio 
Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundy-
mus. Kiekvienas žmogus, žengiantis tikėjimo 
keliu, neišvengiamai susidurs su piktojo gun-
dymais. Jėzus mums šiandien yra atsakymas 
ir stiprybė, kaip privalu atsilaikyti prieš pikto-
jo gudrybes. Tikrasis maistas, maitinantis 
žmogų, yra daugiau nei vien paprasta duona. 
Žmogus pašauktas maitinti savo dvasią Dievo 
Žodžiu, o ne vien tik plušėti dėl duonos, 
kuri maitina kūną. Evangelija pamaitintas 

žmogus neišvengiamai dalinsis su artimu ir 
žemiškosiomis gėrybėmis. Pasaulio dvasia 
mus skatina varžytis dėl galios ir dominuoti, 
o Jėzus – nusilenkti, nusižeminti ir tarnauti 
Dievui nuoširdžiai, nesavanaudiškai pagelbs-
tint vienas kitam. Ir tas, kuris sugeba žvelgti 
tikėjimo akimis, nesivaikydamas vien tik 
regimų stebuklų, atras Dievo meilės apraiškas 
kiekviename žmoguje ir kiekviename gyvenimo 
įvykyje bei pats sugebės mylėti. 
Tebūnie ši Gavėnia kiekvienam iš mūsų 

Bernardinuose tikėjimo, nuolankumo ir meilės 
kelionė pirmyn.

Br. Algirdas Malakauskis OFM

MIELI PARAPIJIEČIAI,
Pradėjome Gavėnios laikotarpį. Tai atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo inten-
syviau ir vaisingiau įsitraukti į Gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksminimų ir 
primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę  išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgai-
los sakramento neatidėti Gavėnios pabaigai.
Kovo 18 d., penktadienį 18 val. Gavėnios rekolekcijų metu, kurios vyks nuo kovo 15 iki 18 d., 
kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas. 

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios  penktadienį 17.30 val. (vietoj Švč. Sakaramento adoracijos) mūsų bažnyčio-
je einamas Kryžiaus kelias.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.

GAMA KURSAI BERNARDINUOSE
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamus GAMA kursus. Kursų metu bus kalba-
ma apie Katalikų Bažnyčios dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į šių dogmų esmę, suprasite 
jų reikalingumą katalikiškame gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, 
susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciš-
konai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos, kurias ves br. Arūnas 
Peškaitis, OFM.
Kursų susitikimai vyks pirmadieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2016 m. vasario 29 d., 
18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Norinčius dalyvauti GAMA kursuose maloniai prašome registruotis Parapijos svetainėje arba  
el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. 8 688 83 637.
Auka už GAMA kursą –10 € (surenkama pirmo susitikimo metu).

Popiežiaus žinia gavėniai: 
Gailestingumo darbai  
Jubiliejaus kelyje

Vatikano Spaudos salėje buvo pristatyta po-
piežiaus Pranciškaus žinia Pelenų trečiadienį, 
vasario 10-ąją, prasidėjusiai šių metų gavėniai. 
Popiežiaus žinios tema: „Aš noriu pasigailėjimo, 
o ne aukos (Mt 9.13). Gailestingumo darbai Ju-
biliejaus kelyje“.

Neilgas tekstas susideda iš trijų dalių. Pirmo-
joje kalbama apie Mergelę Mariją kaip Bažny-
čios ikoną. Ji skelbia šlovingus Dievo darbus, 
liudiją Gerąją Naujieną, nes pirmiausiai ji Ge-
rąją Naujieną įsileido į savo gyvenimą. Priėmu-

si Viešpaties Angelo jai paskelbtą žinią, Marija 
savo Magnificat giesmėje šlovina didį gailestin-
gumą, kurį Dievas jai parodė ją išsirinkdamas.
Antroje šių metų gavėnios proga skelbiamos 

savo žinios dalyje popiežius Pranciškus prime-
na, kad Dievo gailestingumas nuo pat pradžių 
lydi jo išrinktąją tautą. Gailestingumo slėpinys 
atsiskleidžia Dievo sandoros ir su Izraelio tauta 
istorijos tėkmėje. Dievas visada dosniai apdova-
noja savo tautą gailestingumu ir gerumu; Die-
vas ją myli taip pat ir tuomet kai tauta nusideda 
neištikimybe ir nesilaiko sandoros. Dievo meilė 
savo tautai pasiekia savo viršūnę Jo Sūnaus įsi-
kūnijime. Dievo gailestingumas beribis, pats 
Dievas tampa „Įsikūnijusiu Gailestingumu“.

Dievo gailestingumas perkeičia žmogaus 
širdį, leidžia jam pajusti ištikimą Dievo meilę 

ir padaro žmogaus širdį pajėgią būti gailestin- 
ga, – rašo popiežius Pranciškus pradėdamas 
trečią savo žinios šių metų Gavėniai dalį, kurio-
je kalbama apie gailestingumo darbus. Tai vis 
naujas stebuklas, kad Dievo gailestingumas pa-
liečia kiekvieno mūsų gyvenimą, įkvepia mums 
artimo meilę ir skatina daryti tai, ką Bažnyčios 
tradicija vadina gailestingumo darbais kūnui 
ir sielai. Jie primena, kad mūsų tikėjimas turi 
būti liudijamas konkrečiais kasdieniais veiks-
mais. Gailestingumo darbų tikslas – padėti 
mūsų artumui. Pagal gailestingumo darbus ir 
mes patys būsime teisiami.

Popiežius linki, kad ypač šių Gailestingu-
mo jubiliejaus metų Gavėnia mums visiems 
būtų palankus metas klausantis Dievo žodžio 
ir darant gailestingumo darbus išsivaduoti iš 
mus slegiančio egzistencinio susvetimėjimo. 

Gailestingumo darbais kūnui – pamaitinda-
mi, aprengdami savo brolius ir seseris, suteik-
dami jiems pastogę, juos aplankydami – mes 
prisiliečiame prie Kristaus kūno juose. Tuo 
tarpu gailestingumo darbai sielai – patarimas, 
pamokymas, atleidimas, sudrausminimas, mal-
da – mums padeda geriau suvokti mūsų pačių 
nuodėmingumą. Gailestingumo darbai kūnui 
ir gailestingumo darbai sielai neturi būti vieni 
nuo kitų atskiriami. Prisiliesdamas prie  nukry-
žiuotojo Jėzaus kūno nusidėjėlis gauna malonę 
suvokti savo paties skurdą.

Nepraraskime šios progos; gavėnia tebūnie 
atsivertimo metas, – rašo popiežius. Teužtaria 
mus Mergelė Marija, kuri pirmoji, susidūrusi 
su jai padovanotu begaliniu Dievo gailestingu-
mu suprato savo mažumą ir nuolankiai išpaži-
no, jog jis yra Viešpaties tarnaitė.


