Bernardinai
PRADEDAME GAVĖNIOS LAIKOTARPĮ

Pelenų trečiadieniu pradėjome Gavėnios laikotarpį. Tai atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau ir vaisingiau įsitraukti į Gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksminimų ir primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę išpažintį. Nuoširdžiai
raginame Atgailos sakramento neatidėti Gavėnios pabaigai.
Kovo 23 d., penktadienį (Gavėnios rekolekcijų metu) 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.
Mūsų parapijoje Gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. PenkPASNINKO DĖŽĖ
tadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami
švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko
dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų
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.
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“
Vasario 22 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir
svečiai. Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.
TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas VIENA KRISTUJE. Vasario 26 d. 19 val. – Adoracija, malda ir šlovinimas! Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda,
dovanotu laiku – kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma vasario 20 d.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

Prasidėjo registracija į Gavėnios rekolekcijas jaunimui su br. Juozapu Marija OFM, kurios vyks
kovo 9–11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema „Būti Dieve ir leisti Dievui būti
tavyje“. Registruokitės adresu bjcentras.lt. Prašoma auka 17 Eur. Jei kils klausimų rašykite ar skambinkite: bjcentras@gmail.com, tel. +370 686 73408 Gintarijai.
PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS

Jaunuoliai ir vyrai nuo 17 iki 35 m., kurie dar nepasirinko gyvenimo kelio, esate kviečiami į PAŠAUKIMŲ SAVAITGALĮ, kuris vyks Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vasario 23–25 d.
Programoje: pašaukimo vakaras su vysk. Dariumi Trijoniu, seminarijos vadovybės ir klierikų konferencijos, šv. Mišios, brevijoriaus maldos ir Adoracija kartu su seminarijos bendruomene.
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

f

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

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

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų. Mt 4, 4b
Evangelija (Mk 1, 12-15)
Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Gadykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt lilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atdienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėri- ėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat!
mis, ir angelai jam tarnavo.
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 9, 8–15:
Dievo sandora su iš tvano išgelbėtu Nojumi.
Ps 25: 	P Viešpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai su tais, kurie tavo
Sandoros ir įsakymų laikos.
1 Pt 3, 18–22: Jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – Krikštas.
Mk 1, 12–15: † Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo.

Šv. Grigaliaus Nazianziečio
Evangelijos komentaras
„Gundymas po krikšto“
Jeigu po krikšto esi gundomas (-a) persekiotojo, gundytojo, šviesos kunigaikščio, tai žinok,
kad tau suteiktas šansas pasiekti pergalę. Jis
tikrai tave bandys, kaip jis tai darė su mūsų
Viešpaties Dievo Žodžiu, apsimetęs žmogaus
pavidalu, kurį sukūrė amžinoji Tiesa. Negali
atsisakyti tos kovos, kurioje tavo ginklais yra
Šventoji Dvasia ir krikšto vanduo, užgesinantis
visas ugningas blogio strėles.
Jeigu tave viliotų kalbomis apie būtiniausius
dalykus, – tiksliai taip darė ir Jėzui, – jeigu
tau jis tikrai atrodys alkanas, neignoruok šio
prašymo. Bet atsiliepk tuo ko jis nežino: tikrą ja
duona siųsta iš dangaus, g yvenimo Žodžiu,
kuris teikia pasauliui g yvybę.
Jeigu gundys tuštybe, – taip jis darė ir Kris-

Popiežius
PRANCIŠKUS.

Žinia 2018 m. gavėnios
proga „Kadangi įsigalės
neteisybė, daugelio meilė
atšals“ (Mt 24, 12)

tui, kai pastatė jį ant šventyklos šelmens, sakydamas: „pulk žemyn“ (plg. Mt 4,6), kad atskleistų
savo visagalybę, – būk atsargus ir nepulk, kad jo
dėka pakilęs netaptum puikybės vergu.
Jeigu bandys akies krašteliu parodyti tau
pavaldžias visas pasaulio karalystes ir pareikalaus pagarbinti jį, paniekink jį: jis yra tikras
vargšas. Atsakyk jam tais žodžiais, kurie yra
patvirtinti dievišku antspaudu: „Aš taip pat
esu Dievo atvaizdas, tik nebuvau nublokštas iš
aukštybių, iš savo šlovės ir puikybės viršūnės ir
sudužęs, kaip tu. Aš per krikštą esu aprengtas
Kristumi, esu tapęs kitu Kristumi, kurį tu esi
priverstas šlovinti“. Po šių žodžių, jis tikrai
pasitrauks, nes bus mirtinai nugalėtas. Tuos
žodžius jis pajus tarsi jie būtų atėję iš pačio
aukščiausio šviesos šaltinio Kristaus, nes tas
kas taip pasako yra apšviestas paties Kristaus.
Tokia tad yra krikšto vandens teikiama nauda
tiems, kurie pripažįsta Viešpaties galią.

Brangūs broliai ir seserys!
Štai ir vėl artinasi Viešpaties Velykos! Rengiantis joms
Dievo Apvaizda kasmet pasiūlo gavėnią, „mūsų atsivertimo sakramentinį ženklą“, skelbiantį bei įgyvendinantį galimybę visa širdimi ir visu gyvenimu atsigręžti į Viešpatį.
Šiais metais šita žinia trokštu padėti visai Bažnyčiai šį
malonės metą išgyventi kupinai džiaugsmo bei tiesos ir
tai darau vadovaudamasis Jėzaus žodžiais Mato evangelijoje: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“
(Mt 24, 12).

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Šie žodžiai yra kalboje apie laiko pabaigą ir
buvo ištarti Jeruzalėje, Alyvų kalne, kur prasidės
Viešpaties kančia. Atsakydamas į mokinių klausimą, Jėzus skelbia didžiulius išmėginimus bei
nusako situaciją, kurioje gali atsidurti tikinčiųjų
bendruomenė: skausmingų įvykių akivaizdoje
keli netikri pranašai daugelį apgaus, todėl meilė,
kuri yra visos Evangelijos šerdis, gali užgesti.
Netikri pranašai
Įsiklausykime į šį Evangelijos tekstą ir paklauskime savęs: kokį pavidalą gali įgyti šie netikri pranašai?
Jie gali priminti „gyvačių kerėtojus“, kurie pasinaudoja žmonių emocijomis, kad juos pavergtų ir vestų ten, kur nori. Kiek daug Dievo vaikų
yra apakinti akimirksnio malonumų, painiojamų su laime! Kiek vyrų ir moterų gyvena pavilioti apgaulingo pinigų spindesio, paverčiančio
juos vien pelno ir žemų interesų vergais! Kiek
daug gyvena manydami, jog jiems pakanka jų
pačių, ir galop tapdami vienatvės grobiu!
Kiti netikri pranašai yra „šarlatanai“, kaip
atsaką į kančią siūlantys paprastus ir greitus
sprendimus, priemones, kurios pasirodo esančios visiškai neveiksmingos: kokiai daugybei
jaunuolių kaip panacėja siūlomi narkotikai,
„pasinaudok ir išmesk“ santykiai, lengvo, bet
nesąžiningo pasipelnymo galimybė! O kiek dar
panirusiųjų į visiškai virtualų gyvenimą, kur
santykiai atrodo paprastesni bei spartesni, kol
galop dramatiškai atsiskleidžia kaip stokojantys prasmės! Tokie beverčius dalykus siūlantys
apgavikai atima tai, kas vertingiausia, – kilnumą, laisvę ir gebėjimą mylėti. Apgaulinga tuštybė skatina mus pūstis kaip povus, kad paskui

apsijuoktume; o iš apsijuokimo sunku išbristi.
Nestebėtina: demonas, kuris yra „melagis ir
melo tėvas“ (Jn 8, 44), blogį pateikia kaip gėrį,
o melą – kaip tiesą, kad sujauktų žmogaus širdį. Todėl kiekvienas iš mūsų yra pašauktas pažvelgti į savo širdį ir ištirti, ar nepasiduodame tų
netikrų pranašų melui. Turime išmokti žvelgti
giliau, nepaviršutiniškai ir atpažinti, kas mumyse palieka gerus ir tvarius pėdsakus, kadangi tai
ateina iš Dievo ir tikrai tarnauja mūsų gerovei.
Šalta širdis
Aprašinėdamas pragarą, Dantė Aligjeris įsivaizduoja velnią, sėdintį ledo soste; jis gyvena
uždusintos meilės speige. Tad dabar paklauskime: kaip mumyse atšąla meilė? Kokie ženklai
rodo, kad meilei mumyse kyla grėsmė išblėsti?
Meilę pirmiausia gesina godulystė pinigų,
„visų blogybių šaknis“ (1 Tim 6, 10), paskui –
Dievo atmetimas ir, vadinasi, atsisakymas ieškoti paguodos Jame, pirmenybę Dievo žodžio
bei sakramentų atžvilgiu teikiant savo nevilčiai.
Visa tai virsta smurtu, nukreiptu į tuos, kurie
laikomi grėsme mūsų „tikrumui“, – į negimusį kūdikį, pasiligojusį garbaus amžiaus žmogų,
pro šalį keliaujantį svečią, ateivį, bet sykiu ir į
mūsų lūkesčių neatitinkantį artimą.
Tokį meilės atšalimą liudija ir kūrinija: žemė
užnuodyta nerūpestingai ir abejingai išmestomis atliekomis; jūroms, irgi užterštoms, deja,
taip pat tenka priglausti gausybės laivo sudužimą patyrusių priverstinių migrantų palaikus;
dangus – pagal Dievo planą skirtas giedoti giesmes jo garbei – yra raižomas mirties įrankius
barstančių mašinų.
Meilė atšąla ir mūsų bendruomenėse: apaštališkajame paraginime Evangelii gaudium
mėginau nusakyti aiškiausius tokio meilės
stygiaus ženklus: tai savanaudiškas vangumas,
bergždžias pesimizmas, pagunda izoliuotis bei
įsitraukti į nepaliaujamus brolžudiškus karus,
supasaulėjusi mąstysena, skatinanti užsiimti
vien tuo, kas regima, ir slopinanti užsidegimą
misionieriauti.
Tęsinys kitame laikraštėlyje
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