Bernardinai
PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Kovo 27–29 d. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiančias Gavėnios rekolekcijas. Rekolekcijų pradžia 18 val. Pimąją rekolekcijų dieną apie maldą kalbės br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM.
Kovo 28 ir 29 d. pokalbių tema „Pasninkas. Atgaila. Išpažintis“. Juos ves br. kun Antanas Grabnickas OFM.
Kovo 29 d., penktadienį po rekolekcijų kviečiame visą bendruomenę į gavėnios susitaikinimo
pamaldas.
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje, Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“.
Kovo 28 d. po Gavėnios rekolekcijų – Adoracija. Šlovins Edgaras Mosiejus!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774.

BERNARDINAI
Nr. 741

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

2019 kovo 24 d.

JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su br. Ramūnu Mizgiriu OFM, kurios
vyks balandžio 5 – 7 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose. Prašoma auka 30 €. Registracija
www.bjcentras.lt
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408.
FILMO PERŽIŪRA

Balandžio 7 d., sekmadienį, 18 val. (po vakaro Mišių) Šv. Pranciškaus auditorijoje bus rodomas
režisieriaus Justino Lingio filmas „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“. Tai valandos trukmės
dokumentinė juosta apie tarpukario pranciškonų provincijolą ir tikėjimo kankinį, kurio pavyzdys provokuoja žiūrovą pagalvoti ir apie savo gyvenimo prasmę.
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir
šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512 (4 versija):
Gavėjo tipas E1 laukelis– 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinančius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su
jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
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

Atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes dangaus karalystė čia pat! Mt 4, 17
EVANGELIJA (Lk 13, 1–9)
Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų
aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:
„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni
nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl
taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei
neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie
aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie
buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi

taip pat pražūsite“.
Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir
paliepė sodininkui: „Štai jau treji metai, kaip aš
ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!' Anas jam
sako: „Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš
jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O
jei ne, tada jį iškirsdinsi'“.

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

Bernardinai
III GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 3, 1–8a. 13–15: Mane pas jus atsiuntė Esantysis
Ps 103: P. Viešpats – švelnus, maloningas.
1 Kor 10, 1–6. 10–12: Tautos gyvenimas su Moze tyruose užrašytas mums įspėti
Lk 13, 1–9: † Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite
Evangelijoje palyginimas apie figmedį simbolizuoja Dievo kantrumą laukiant, kolei žmogus parodys
atsivertimo vaisus. Dievas ne pasyviai laukia, bet
pats stengiasi paveikti žmogaus sąžinę. Tačiau
vargas žmogui, jeigu jis taip ir lieka nedėkingas už
Dievo gailestingumą ir kantrumą.
Kaip neduodantis vaisių figmedis bus iškirstas,
taip neatsivertęs žmogus pražus nuo savo paties
klaidų.
Griūdamas bokštas ar namas užmuša keliolika
žmonių. Sprogdama bomba ar krisdamas lėktuvas
nusineša kelių šimtų žmonių gyvybes, o neatsivertimas iš savo nuodėmių pražudo visus. Štai čia gūdi
pats skausmingiausias skirtumas – nuo ligų ar nelaimių žūva atskiri žmonės, o nuo nuodėmės – visi.
Ne Dievas baudžia, bet nusidėdamas žmogus pats
save pražudo. Panašiai tvirtino ir šv. Augustinas
sakydamas: „Kiekviena netvarkinga siela yra pati
sau bausmė.“
Kaip figmedis iškirsdinamas ne vien dėl to, jog
nevedė vaisių, bet kad ir alino žemę, taip ir žmogus,
nors ir išvengdamas blogio, bet nedarydamas nieko
gera, yra kitų žmonių sielų alintojas ir blogo pavyzdžio skleidėjas. Tačiau šeimininkas dar duoda
metus laiko figmedžiui. Dar metus figmedis bus
tręšiamas ir apkasamas, tikintis sulaukti vaisių.
Taip Dievas suteikia mums laiko pamatyti savo
klaidas ir atsiversti, nes danguje daug daugiau

džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu
dėl 99 teisių jų. Nebūkime bevaisiai, nebūkime tie,
kurie savo blogu pavyzdžiu alina kitų gyvenimą.
Gavėnia – tai Dievo gailestingumo ir atlaidumo
laikas mums atsiversti. Dievo kantrybė laukiant
žmogaus atsivertimo yra Viešpaties gailestingumo
ženklas, suteikiantis mums laiko pažinti savąsias klaidas ir atsiversti. Šiandien Dievas mums
duoda metus, o gal daugiau – metus vilties, metus
pasigailėjimo, metus Dievo meilės ir gailestingumo.
Dievas kantrus laukti, nes Jis žino, jog atsiversti
yra sunku. Sunku išrauti giliai įsišaknijusias ydas.
Jis žino, jog atsiversti reikia ne valandų ir dienų.
Mat nuodėmė įsisunkia į visą žmogaus gyvenimą,
į jo dvasią ir papročius. Juo daugiau ji į žmogų
įsiveržia, tuo mažiau yra pajuntama. Blogis virsta
žmogaus dalimi. Kiekviena nuodėmė lengvina kitų
nuodėmių įsiveržimą. Sąžinė į viską žiūri pro pirštus, nuodėmė paplinta, lyg vėžio auglys, o dorybė
tampa vis sunkiau pasiekiama.
Todėl per tą malonės laiką Aukščiausiasis bando
meile ir gailestingumu paveikti užkietėjusį nusidėjėlį. „Atsiverskite“ – šis Viešpaties kreipimasis
kiaurai skrodžia visą žmonijos istoriją. Mat Dievas
duoda mums savo gailestingumo ir kantrybės metus
ne žaidimui su savo gyvenimu ir laisve, bet atgailai
ir atsivertimui.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“
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GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA

Kviečiame kartu melstis Liturgines valandas
Gavėnios
trečiadieniais iškart po vakarinių šv. Mišių. Penktadieniais 17.15 val.
kartu eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje.
GRAUDŪS VERKSMAI

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
PASKAITA – DISKUSIJA „PREKYBA ŽMONĖMIS ŠALIA MŪSŲ:
KAIP APSAUGOTI SAVO VAIKUS, SAVE IR ŠALIA ESANTĮ“

Kovo 24 d., sekmadienį, po 10.30 val. ir po 13 val. Šv. Mišių kviečiamę į paskaitą – diskusiją
tema "Prekyba žmonėmis šalia mūsų: kaip apsaugoti savo vaikus, save ir šalia esantį". Paskaitą
skaitys Ariana Karpovičiūtė, VA Caritas Pagalbos smurto aukoms programos psichologė ir Caritas savanorė Justė.
„Prekyba žmonėmis yra atvira šiuolaikinės visuomenės žaizda, rykštė ant Kristaus kūno. Ši moderni
vergovės forma yra šiurkšti ir skausminga. Prekyba žmonėmis yra baisus, tiesioginis nusikaltimas
žmonijai." – Popiežius Pranciškus
„SAULĖ, SMĖLIS IR TRYS POROS BATŲ“ PRADEDA KELIONĘ VILNIUJE

Šį sekmadienį – kovo 24 dieną, 12 val. Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g.10) atidaroma trijų menininkių paroda „Saulė, smėlis ir trys poros batų“. Tai projektas apjungsiantis
tris vietas, tris bendruomenes, tris erdves, kurių pirmoji yra Bernardinų bažnyčia. Parodos idėja –
kurpti detektyvo istoriją ir kartu su dalyviais atrasti atsakymus slypinčius vaizduose.
Justė Kamarauskaitė – stiklas, Urtė Bimbaitė – grafika, Indrė Aleksiejūnienė – keramika
PASNINKO DĖŽĖ

Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Ateidami
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios
priekyje. 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.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Kovo 25 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Nikitos Michalkovo filmą „Penki vakarai“
(1979), skirtą prisiminti prieš 8-rius metus mus palikusią legendinę Rusijos
aktorę ir dainininkę Liudmilą Gurčenko, sukūrusią šiame filme pagrindinį
vaidmenį.
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.
www.bernardinuparapija.lt

