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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Evaldas Darulis 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

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

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 3390ffff

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA 
Vasario 11 d. (sekmadienį) šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Kiekvienas žmogus sergantis 
rimta liga prieš šv. Mišias atlikęs išpažintį gali priimti ligonio patepimo sakramentą. Sakramentas 
bus teikiamas po 10.30 ir 13 val. šv. Mišių. Norinčius priimti ligonio patepimo sakramentą kvie-
čiame po šv. Mišių prieiti prie kunigo.

DAILĖS ARTELĖ KVIEČIA 
į profesionalias piešimo ir tapybos pamokas Bernardinų socialinio centro patalpose (Maironio 
g. 10). Pasiruošimas stojamiesiems dailės egzaminams – akademinis piešimas (pirmadieniais 
16.00–18.00 val., 18.00–21.00 val.),  vaikų dailės pamokos 7–11 metų vaikams (ketvirtadie-
niais 16.00–18.00 val., šeštadieniais 11.00–12.30 val.), paauglių ir jaunimo akademinės tapy-
bos pamokos (trečiadieniais 16.00–18.00 val.), suaugusiųjų piešimo pamokos (pirmadieniais  
18.00 – 21.00 val.), suaugusiųjų tapybos pamokos (ketvirtadieniais 18.00–21.00 val.). Pamokos 
mokamos. Daugiau informacijos: vadovė Nijolė, tel. +370 601 12210; www.dailesartele.lt 

Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu 
ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. 
Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuo-
jau apie tai jam pasakė. Jis priėję pakėlė ją už 
rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems pa-
tarnauti. 
Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų 

sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuo-
sius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. 
Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligo-

EVANGELIJA (Mk 1, 29–39)  

Jis pasiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų ligas.  Mt 8, 17 
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mis, išvarė daug demonų. Ir neleido demo-
nams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. 

Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus at-
sikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai mel-
dėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, 
suradę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“. 

Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus mies-
telius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu 
atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas 
žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Vasario 5 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą 
su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Au-
driaus Juzėno  filmą EKSKURSANTĖ (Lietuva, 2013). 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 
10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti 
įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas  +370 650 74189

KVIEČIAME KURČIUOSIUS KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS 
Kiekvieną sekmadienį 13.00 val. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus verčiamos gestų 
kalbos vertėjo  iš Vilniaus  apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Kviečiame daly-
vauti ir šia žinia dalintis.

KVIEČIAME DALYVAUTI SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE 
Vilniaus Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia norinčius savanoriauti. Parapijos zakristijoje rasite 
anketą, kurią prašytumėme užpildyti tų, kurie pageidautų dalyvauti savanoriškoje veikloje arba 
jau tokioje veikloje dalyvauja. Tokiu būdu bus sudaryta parapijos savanorių grupė.  
Labai lauksime kiekvieno norinčio ir galinčio skirti šiek tiek savo laiko.  
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V EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Job 7, 1–4. 6–7: Blaškaus kol sutemsta

Ps 147: P. Garbink Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis.
1 Kor 9, 16–19. 22–23: Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!
Mk 1, 29–39: † Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis

Šv.Augustino meditacija  
„Jis priėjęs pakėlė ją už rankos“

Apaštalas Paulius apie save rašo: „Todėl ir 
buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame 
Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, 
duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amži-
najam gyvenimui“ (1Tim 1,16). Kristus atėjo, 
tarė žodį ir suteikė atleidimą tiems nusidėjė-
liams, kurie atsivėrė jam. Pas tokius kaip aš, 
labiausiai užkietėjusį neprietelių, jis atėjo ir 
išgelbėjo tam, kad kiti dėl to liktų sumišę.

Panašiai elgiasi ir g ydytojai, norėdami įrody-
ti savo gydymo galią tose vietose, kur jie atvyks-
ta būdami niekam nežinomi. Jie g ydo sunkius 
ligonius, kad parodytų savo gydymo prana-
šumą. Tada pagijusieji aplinkiniams sako: 
„eik pas tą gydytoją ir jis tikrai tave pagydys. 
Aš sirgau ta pačia liga kaip tu ir pagijau“. 

Taip ir Paulius sako kiekvienam beviltiškam 
ligoniui: „Tas kuris pasirūpino manimi, siuntė 
mane pas tave sakydamas: eik pas tuos bevil-
tiškus ir paliudyk tai ką pats gavai, tai kas 
aidu skamba iš tavęs ir šaukia jiems: „Tikras 
žodis ir vertas visiško pritarimo, jog Kristus 
Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių 
pirmasis esu aš“ (1Tim 1,15). Tai ko dar 
bijai? Ko drebi? Aš esu pirmas iš nusidėjėlių. 
Esu tas, kuris tau kalbu, buvau išgydytas dėl 
tavęs, kuris sergi. Aš dabar stoviu priešais tave 
nusižeminusį, aš dabar pasitikintis savimi pas 
tave pasimetusį.

Todėl nenusiminkite. Sergate? Prisiartinkite 
prie jo ir būsite išg ydyti. Esate akli? Prieikite 
arčiau ir praregėsite. Sakykite visiems: „At-
eikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, su 
ašaromis klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų 
Kūrėją!“ (Ps 95,6)

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lie-
tuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, 
kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai  
Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio 

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui  
Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2018 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 25 – liepos 1 dienomis  
poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš Italijos 
Simone di Gesu Frosali OFM. Visą detalesnę informaciją skelbsime vėliau. 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 

VYSKUPAI ATLEIDŽIA NUO PASNINKO 2018 M. VASARIO 16 D., PENKTADIENĮ 
Šiemet pirmąjį Gavėnios penktadienį švenčiame vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės sukaktis labai svarbi ir Bažnyčiai. Nepriklausomą Lietuvą 
kūrė laisvi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami į šią džiugią ir reikšmingą mūsų Valstybės sukaktį, 
Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis į padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavė-
nios penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių  
(abstinencijos). Pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir toliau galioja visais kitais metų penktadie-
niais, o visi pageidaujantys nuo mėsiškų valgių galės susilaikyti ir šių metų vasario 16 d.
Dalinkimės vieni su kitais nepriklausomybės džiaugsmu! Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta  
(plg. Jn 15, 11)!

veiksmo prasmė?
Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – 

tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:
 išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus 

mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sa-

kydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 
27);

 atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų 
ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma 
kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų 
Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popie-
žiaus pašventintomis karūnomis;

 artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lie-
tuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, 
Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir atei-
tį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka 
ją turime.
Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai 

jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susi-
buriant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos 
parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių 

metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu 
ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Mari-
jos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius. 

Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažny-
čią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT 
televizijos ar Marijos radijo tiesioginių translia-
cijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą 
šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais 
dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, 
šeimose ar asmeniškai.

Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kas-
dien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kvies-
dama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kris-
tus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).

Lietuvos vyskupai

ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMETIS 
Vasario 16 d. ( penktadienį) 18 val. šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir jos 
žmones. 
Po šv. Mišių, 19 val. kviečiame į koncertą, skirtą Atkurtos Lietuvos 100-mečiui 
paminėti. Koncerte dalyvaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras „Lan-
gas“, vadovaujamas Ritos Kraucevičiūtės ir Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras,  
dirigentas ir meno vadovas Tadas Šileika. Skambės kompozitorių J. Naujalio bei  
V. Augustino kūriniai, skirti tėvynei Lietuvai bei didinga kompozitoriaus 
J.Siniaus kantata „Vasario 16“, kuri pirmą kartą buvo atlikta prieš 80 metų  
Kaune. Kviečiame kartu švęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį!


