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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

Bernardinai
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PASNINKO DĖŽĖ
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami 
maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto 
produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios priekyje. Šie maisto produktai bus skirti Ber-
nardinų 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.

PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 15–18 d. mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos, kurias ves br. Arūnas Peškaitis OFM.  
Rekolekcijų pradžia 18 val. Tema – „Dykuma kaip Išganymas“.
Kovo 18 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas. 

JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su kun. Juliumi Sasnausku OFM.  
Kovo 4–6 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Registracija bjcentras.lt.

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 dienomis. Džiaugiamės galėdami pra-
nešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti br. Alessandro Martelli OFM (Italija). 
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

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.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS Nr. 610

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė 
į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda 
visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai 
balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi 
su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spin-
dulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo 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: „Moky-

EVANGELIJA (Lk 9, 28b–36)  

tojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris pa-
lapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. 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 išrink-
tasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nuskambėjus, 
Jėzus liko vienas. 

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

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: 
„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“  Mt 17, 5  

GAMA KURSAI BERNARDINUOSE
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamus GAMA kursus. Kursų metu 
bus kalbama apie Katalikų Bažnyčios dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į šių do-
gmų esmę, suprasite jų reikalingumą katalikiškame gyvenime, sutvirtinsite savo ti-
kėjimą, susitiksite senus draugus, susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami 
grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks sa-
vaitgalio 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).
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 15, 5–12. 17–18; Ps 26; Fil 3, (17–19). 20 – 4, 1; Lk 9, 28b–36 

P. : Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

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 g yvena nuolatinėje 
Sandoroje su Tėvu ir jo atsimainymas - tai 
regimas ženklas nuolatinio Sūnaus dialogo su 
Dievu. Antrame skaitinyje Paulius pabrėžia, 
jog, jeigu mes taip pat g yvensime 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 pasidarė 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 žmogaus 
veidas spindi. O ypač tų, kurie nuolat g yvena 
maldoje. Malda gilina žmogaus Sandorą su 
Dievu, maldoje panašėjame į tą, su kuriuo 
kalbamės, į tą, kuriam meldžiamės, kuris 
mums atsako. Panašėjame 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, reikalingas nuolankumas 
ir ištikimybė. Dykumos tėvai sako: "Širdis 
privalo trokšti nuolat melstis Dievui. Jei nori 
tai pasiekti, pradėk, netingėk, ir Dievas tave 
palaimins".

Br. Algirdas Malakauskis OFM

Ir vėl iš naujo...
Atrodo taip neseniai, tik prieš trejis metus, sveikinome atvykusius brolius į mūsų parapiją ir 

atsisveikinome su išvykstančias, o štai vėl ta pati procedūra... Nejau pranciškonai pasidavė šiuo-
laikybės vilionėms ir vis nori siūlyti naujybes mums ir sau? Aišku, kad ne. Juk mūsų broliai yra 

apaštalai, o apaštalai neužsisėdi, jų tikėjimas 
yra išvaikščiojamas, t.y. tik ėjimas. Juk Viešpats 
mus visus kviečia dalintis dovanomis, kurias 
dovanai gavome ir dovanai turime nešti vieni 
kitiems (plg.  Mt 10,7-8), kad išnešiotume ti-
kėjimą, kad juo besidalindami daugintume jį, 
kad naujuose susitikimuose išgyventume kito-
nišką veikimo būdą, nes būsime juose verčiami 
permąstyti savo įpročius, nuostatas, kitaip ta-
riant, turėsime mokytis. O Viešpats to iš mūsų 
ir nori, kad nepaliautume augti santykyje, kad 
tvirtintume tarpusavio ryšius. 

Tad kas naujo mūsų parapijoje? Jau žinome 
kas išvyksta, kas atvyksta. Todėl pirmiausia 
išvykstantiems norisi padėkoti už tą dalį savęs, 
kurią jie paliko mumyse ir tarp mūsų per tuos 
tris metus. Broliui Algirdui, mūsų klebonui už 
didžiulius nuveiktus darbus, “išsukus” parapiją 
į dar platesnius vandenis ir aukštesnius tolius, 
vis gražėjančią bažnyčią su nauju bendruome-
nės centru. Broliui Tomui už nepaliaujamą 
darbą su jaunimu ir jo tėviškai pamokantį žodį, 
broliui Juozapui Marijai už dvasinės stiprybės 
puoselėjimą tarpe susidūrusiųjų su sunkia liga 
ir išmintimi bei širdies prisilietimo persmelkto-
mis mišiomis.  Nors ir su mumis neatsisveiki-
nančiais, bet savo aprėdus (pareigas :) ) pakei-
tusiems: broliui Arūnui už nenuilstamą vedimą 
Dievo žodžio takais, už atgailą išgyvenančiųjų 
(kalinių) pastoraciją, broliui Juliui už tekstus ir 

žodžius, kuriais jis taip dosniai nepaliauja da-
lintis, vis nustebindamas netikėtais posūkiais.  

Pas mus atvykstančius brolius norisi pasvei-
kinti su atvykimu ir palinkėti jiems daug gėrio 
išgyvenimo kartu bei ištvermės su mumis. O 
tverti reikės daug. Parapija jau yra išauginta į 
didelį aktyvių ir nesustojančiai norinčių augti 
sesių ir brolių  būrį. Taigi broliui Evaldui, nau-
jajam mūsų klebonui, linkime stiprybės, atka-
klumo ir šventos kantrybės, kad vienas kito 
pažinimas mums virstų džiugiu ir prasmingu 
bendru darbu. 

Broliui Andriui po trijų metų “pertraukos” 
grįžtančiam iš klebonavimo Pakutuvėnuose 
linkime atgaivinti senus mūsų ryšius Žemaiti-
jos lankų dvelksmu, - juk laukia ne tik rimtos 
vienuolyno gvardijono pareigos, bet plati veikla 
parapijiečių iniciatyvose. Na o jaunam kuni-
gui (tik pernai spalyje šventusiam primiciją ir 
mūsų bažnyčioje) Rolandui sklandžiai įsijungti 
į vykstančias veiklas, jas turtinti jaunatvišku 
matymu ir entuziazmu. 
Tad laukia daug susitikimų. Įdomių... O kaip 

gi kitaip gali būti Bažnyčioje, kuri ir yra susi-
rinkimas. Savyje. Savimi. Su kitais. Iki kitų 
susitikimų, išvykstantieji! Sveiki, atvykstantieji, 
grįžtantieji, liekantieji! Būkime kartu! Nauju-
me. Ir telaimina mus visus Dievas!

Aurimas
2016 m. vasario mėn. 16 d. 

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 įstaty-
mo suteikta teise ir dalį (iki 2 %) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręs-
tumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčian-
čiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti 
bendruomenę.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229


