
BERNARDINAI

S k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

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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2016 kovo 13 d.

ffff

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. 

KUNIGO JULIAUS SASNAUSKO OFM   
„KAIP BUVO PRADŽIOJE...” SUTIKTUVĖS

Kovo 13 d., 18.20 val., kviečiame į kunigo Juliaus Sasnausko OFM knygos „Kaip buvo pradžio-
je...” sutiktuves Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10, Vilniuje). 
Vakare dalyvaus: knygos autorius kunigas Julius Sasnauskas OFM, biblistė, Šventojo Rašto ver-
tėja, humanitarinių mokslų daktarė Ingrida Gudauskienė

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS
Kovo 28 dieną, 18.30 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „Viešpaties gai-
lestingumo paliesti“, kuriame skambės velykinės giesmės. Koncerte dalyvaus dainininkė Judita 
Leitaitė (mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas),  Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos 
studentai: Eglė Šlimaitė (sopranas), Justina Kazėnaitė (sopranas), Eglė Stundžiaitė (sopranas), 
pianistas Jurijus Suchanovas. 

V GAVĖNIOS SEKMADIENISNr. 613

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.

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasi-
rodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o 
jis atsisėdęs juos mokė. 

Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda 
moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių 
akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši mo-
teris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums 
Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. 
O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam 
pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. 

Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant že-

EVANGELIJA (Jn 8, 1–11)  
mės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jie atsitiesė 
ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas 
sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant 
žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauk-
tis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai 
liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris. 
Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pa-

sidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“
Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. 
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik 

ir daugiau nebenusidėk“. 

Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, –  
nes aš maloningas ir gailestingas.  Jl 2, 12–13  

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
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V GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 43, 16–21; Ps 125; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11

P. : Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

„Kas iš Jūsų be nuodėmės?“ (7eil.) Šiandie-
nos Evangelija išryškina vieną iš pagrindinių 
tiesų apie žmogų – nusidėjėlis... Mąstydami 
ar kalbėdami apie save, mes atrandame daug 
saldžių savęs apibrėžimų – vadiname save 
mokytojais, tėvais, kunigais, specialistais, šių 
dienų išminčiais ir pan. Ir nenoriai, pašnibž-
domis tariame: nusidėjėlis, sušvelnindami 
šią tiesą išradingomis išlygomis. Evangelija, 
Geroji Naujiena atskleidžia mūsų prisirišimo 
prie gero savęs vertinimo (fariziejiškumo) 
pavojų – stengdamiesi nematyti savų klaidų, 
mėgindami paneigti jas, mes su džiugesiu 
šaukiame: jis, ji – nusidėjėliai... ir mėtomės 
kartais už akmenį šaltesniais, kietesniais 
žodžiais... „Kas iš Jūsų be nuodėmės?“ – šis 
Jėzaus klausimas dovanoja nusidėjusiajai g y-
vybę, o fariziejams galimybę. Galimybę mylėti. 
Turbūt nemažai nesusipratimų ir konfliktų 
išnyktų iš mūsų gyvenimo ir tarpasmeninių 

santykių, jei į pokalbį su suklydusiuoju eitume 
ne kaip teisuoliai specialistai, kaip Rašto, 
Tiesos ir Teisingumo žinovai, o kaip nusidė-
jėliai... Kai nusidėjėlis kalbina nusidėjėlį – jis 
jo nesmerkia, o drauge ieško išeities... Nes kai 
luošas neša aklą – abu juda pirmyn... Nes kur 
du ar trys susirenka Gyvenimo, Tiesos vardu 
– Jis pats, Jėzus, atėjęs gelbėti o ne smerkti, 
yra tarp jų...
Jėzus pasilenkia prie žemės rašyti (plg. 6 

eil.) – jei mano veiksmais, pasirinkimais, jei 
mano gyvenimu Jis rašo šiandien – koks jis? 
Koks žodis esu aš?.. Kokį pasakojimą Dievas 
pasakoja mano gyvenimu?..
Jėzau, užrašyki mane dailyraščiu ant šios 

žemės – Meilė visa ištveria, visa nugali, 
viskuo viliasi... Meilė niekada nesibaigia  
(plg. 1 Kor 13)

kun. Kęstutis Dvareckas
Bernardinai.lt

Kelias, padedantis išgyventi Gailestin-
gumą: štai septyni laipteliai, kurie per šią 
Gavėnią gali padėti kiekvienam priartėti 
prie Gailestingumo konkrečiais žingsniais. 
Šį palydėjimą knygelėje „Gavėnia. Proga, 
kurios negalima praleisti“ pristato bene-
diktinas vienuolis Michael Davide Seme-
raro

Pirmasis laiptelis. Nemokantį pamokyti
Pirmoji pakopa gailestingumo laiptuose 

kviečia mus pamatyti viską, kas yra būti-
niausia ir kas sudaro kito asmens gyveni-
mą. Pradedame nuo pagrindinių kiekvieno 
poreikių – pavalgydinti artimą, tai teisin-
gas atspirties taškas žengiant pirmąjį žings-
nį, kuris leidžia kitam pasijusti priimtam. 
Pavalgydinti išalkusį tai padėti kitam supras-
ti, ko jis alksta gyvenime, ir paklausti, ko jam 
trūksta, kad atgautų viltį.

Antrasis laiptelis. Abejojančiam patarti
Viešpats moko mus pagirdyti ištroškusius. 

Šiandien visi žino, kad vandens trūkumas bus 
viena didžiausių problemų ateityje, su kuriomis 
susidurs mūsų planeta. Tačiau yra ir kitoks 
vanduo, ir turime padėti vieni kitiems, kad jo 
nepritrūktume – tai išmintis. <...>

Trečiasis laiptelis. Piktą darantį sudrausti 
Dera įspėti klystančius imantis veiksmų ar žo-
džių, kurie leistų jiems pajusti, kad jie priimami 
su visa savo patirtimi, tačiau kad nereikia ta-
patintis su klaidomis ir nusikaltimais. Pasiūly-
ti „drabužius“ tam, kas neturi kuo prisidengti; 
pripažinti kito teisę ne tik nemirti iš šalčio ar 
nenudegti saulėje, tačiau ir leistis jam pasijus-
ti pamatytam bei pamatyti kitą kaip tokį patį, 
nenurašant jo į žmonijos paraštes.

Ketvirtasis laiptelis. Nuoskaudas iškęsti
Priėmimas šiandien tampa dar didesniu, 

daugiau pastangų reikalaujančiu iššūkiu, nes 
kitas gali tapti dar labiau trikdančiu asmeniu, 
kuris atskleidžia mūsų negebėjimą atsiverti. 

Kasdien pratindamiesi tarti žodžius ir imtis 
veiksmų, kurie galėtų kurti tiltus, įsipareigo-
jame skirti dėmesį ir mažiems dalykams, kaip 
kad žvelgti geranoriškai ar atlikti mažą man-
dagumo gestą

Penktasis laiptelis. Įžeidimus atleisti 
Jei turime galimybę aplankyti kalinius, tai gali 
būti labai graži ir svarbi patirtis ne tik tiems, 
kuriuos aplankome ir paguodžiame, bet ir 
mums patiems, kad suprastume, jog ir mūsų 
širdyse pilna šešėlių. <...>

Šeštasis laiptelis. Padėti sergančiam... nu-
liūdusį paguosti 

Švelnus žodis, prisilietimas, nuoširdus žvilgs-
nis galbūt nepagydo, tačiau visada gali nura-
minti kentėjimą ir sumažinti nerimą. Niekada 
nepamirškime, kad į kiekvieną kančią turime 
žvelgti pagarbiai, net jei mums ji nepriimtina, 
ir ji niekad nepalieka tokių pačių, nes priklauso 
nuo mūsų ir mūsų gebėjimo ją priimti, kuris 
savo ruožtu mus daro geresniais.

Septintasis laiptelis. Melstis už gyvus ir 
mirusius

Neslėpti mirties tikrovės ir išlydėti mirusius 
su dėmesiu ir meile yra ne tik pareiga, tačiau 
ir civilizacijos įrodymas. Melsdamiesi už visus, 
ne tik gyvuosius, tačiau ir mirusius, pradeda-
me plačiau suprasti gyvenimo prasmę. Mūsų 
visuomenėje ritualai ir gebėjimas melstis yra 
daugiau nei vien religinės apeigos, jie neleidžia 
pamiršti amžinybės ir slėpinio, be kurio žmoni-
jai gresia sunykimas. 

iš Vatikano radijo7Septyni  
laipteliai 
Gavėnios 
kelionei 

VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS  
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE

Kovo 20 d. VERBŲ SEKMADIENIS.  Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės Vakarienės  šv. Mišios – 18 val.
Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val. 
Kristaus Kančios pamaldos – 18 val.
Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios – 21 val.
Kovo 27 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 
10.30, 13 ir 17 val.
Kovo 28 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.


