Bernardinai
ŠV. MIŠIOS UŽ „BERNARDINAI.LT“

Vasario 13 d., ketvirtadienį, 11 val., Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje,
Trijų Karalių koplyčioje, kun. Arūnas Peškaitis OFM aukos Mišias už „Bernardinai.lt“ redakciją.
Kviečiame prisijungti ir drauge melstis už šią pranciškonų misiją, dienraščio darbuotojus, bendradarbius, rėmėjus ir skaitytojus.

BERNARDINAI

ŠV. VALENTINO DIENA BERNARDINUOSE

Vasario 14 d., penktadienį,18 val., Šv.Valentino dieną, kviečiame visus Bernardinų
bažnyčioje švęsti Eucharistiją už šeimas. Šv. Mišių metu giedos Bernardinų šlovinimo grupės ICHTHUS šeimos su vaikučiais!
Švęskime Dievo meilę kartu su mylimais žmonėmis mūsų parapijos bendruomenėje, dovanokime ją netikintiems ir mokykimės pamilti labiau!

Nr. 777

V EILINIS SEKMADIENIS

2020 vasario 9 d.

VASARIO 16-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Vasario 16 d., sekmadienį, 17 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po Šv.
Mišių jums gros Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas
Šileika. Koncerte skambės Česlovo Sasnausko, Kristinos Vasiliauskaitės, Liaudos Vaitkūnaitės
kūriniai.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Vasario 24 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime kinų režisieriaus Zhang Yimou filmą „Karo gėlės“. Tai istorinė drama, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko britas Christianas Bale'as ir kinietė Ni Ni. Filmas sukurtas 2011 m.
pagal Geling Yan romaną „13 Nanjingo gėlų“, kuris remiasi
misijonierės Minnie Vautrin dienoraščiu.
2012 m. Holivude "Karo gėlės" pelnė Aukso Gaublį, kaip
geriausias filmas užsienio kalba. Filmą pristatys dr. Romualdas Juknelevičius.
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, tel. +370 650 74189.
PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ

Kviečiame Vilniaus Bernardinų bažnyčios parapijiečius ir ne tik į savo namus dviejų naktų
nakvynei priimti atvykstantį jaunimą į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Vilniuje
š. m. kovo 13–15 d. Tai puiki proga susipažinti su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu iš visos
Lietuvos, o taip pat padaryti gerą darbą :) Dėkojame už Jūsų gerumą ir teatlygina Viešpats šimteriopai! Klausimams: gintarijaka@gmail.com arba tel. +370 686 73408 Gintarija. Registracija
priėmimui: bjcentras.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

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi zakristijoje:
III, IV, V 9.00–11.00, 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

Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats.
– Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse.

Jn 8, 12b

EVANGELIJA (Mt 5, 13–16)
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų
sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam
netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti

miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas
nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir
šlovintų jūsų Tėvą danguje“.
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Iz 58, 7–10: Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa
Ps 112: P. Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.
1 Kor 2, 1–5: Aš skelbiu jums nukryžiuotojo Kristaus liudijimą
Mt 5, 13–16: † Jūs – pasaulio šviesa
Stabtelėkime akimirką ir pabandykime
pažvelgti į Jėzaus g yvenamą laikotarpį. Tuo
metu naktys tamsios, nes jų neapšviečia neoninė
šviesa, karštomis dienomis neįsijungia kondicionierius, šaldytuvai neužgrūsti maisto
produktais, o tai, kas valgoma, natūralu, be
konservantų, todėl greit genda. Chemikalai ir
elektros lemputė atsirado praėjus keliasdešimt
šimtmečių po Kristaus. Taigi Jėzus, kalbėdamas apie druską ir šviesą, turėjo omenyje du
svarbiausius dalykus žmonių g yvenime: druska
g yvybiškai reikalinga gerovei ir sveikatai, o
šviesa – išsilaisvinimui iš tamsos.
Jėzus kviečia mus būti „druska“, stiprinti
mus supančią g yvybę ir saugoti ją nuo irimo.
Juk druska ne tik apsaugo maistą, ji suteikia
jam skonį. Kokį skonį šių dienų pasauliui teikia
krikščionys? Kiek aš pati turiu savyje „sūrumo“, tikrumo jausmo ir drąsos pasakyti pasauliui, kad ne viskas tikra, kas gražiai įpakuota?
Prieš šešiolika šimtmečių šiaurės Italijos
vyskupas šv. Chromacijus rašė: „Viešpats
vadino savo mokinius žemės druska, nes jie

skatino žmonių širdis dangiška išmintimi, taisė
blogio koktumą“ (Tract. 5,1). Dažnai tenka
kalbėtis su jaunais žmonėmis, kurie sako, kad
krikščionybė yra nuobodi, blanki, nesuprantamos apeigos ir liturgija, kad tikintieji savyje
neturi džiaugsmo. Ką galima atsakyti tokiems
žmonėms? Druska išsikvėpė, o šviesa nustojo
savo šviesumo, mes nerandame, nes nebeieškome... Ar tyliai viltis, kad kada nors jie ims ir
mumyse išvys Evangelijos tikrą jį džiaugsmą?
Pagaunu save jiems įrodinėjanti, kad krikščionybė yra kas tik norite, tik ne nuobodumas, ir
Dievas kviečia mus taip atskleisti šią tiesą, kad
kiti išvystų jos teikiamą džiaugsmą, išmintį ir
savitvardą.
Jei mes, Dievo tautos nariai, esame pasaulio
šviesa, pirmiausia turime patys priimti Evangelijos „druską“ į savo g yvenimą. Ši evangelinė
„druska“ turi visų pirma apvalyti mūsų širdis,
nes tik tyros širdys galės šviesti Kristaus šviesa
ir džiaugsmu.
S. Juta Edita Kunickaitė SSC
Iš Bernardinai.lt archyvo

PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS JAUNUOLIAMS IR VYRAMS

Vasario 21–23 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Pašaukimų vakaro
svečias kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Norintys dalyvauti prašomi registruotis tel.: 8 52 701602 arba el. paštu: rastine@vks.lcn.lt.
Daugiau informacijos: www.seminarija.lt
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PASAULINĖ
LIGONIŲ DIENA

Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios
28-osios Pasaulinės ligonių
dienos proga

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
Brangūs ligoniai, broliai ir seserys, jūsų liga
ypatingu būdu įrašo jus tarp tų „vargstančių
ir prislėgtųjų“, patraukiančių Jėzaus žvilgsnį ir
širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų tamsos momentais
ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti
pas jį: „Ateikite.“ Jame rasite jėgų įveikti kūno
ir dvasios „naktyje“ kylančius nuogąstavimus
bei klausimus. Kristus nedavė mums recepto,
bet savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus nuo blogio priespaudos.
Tokios būklės jums tikrai reikia vietos, kur
galėtumėte atsigaivinti. Bažnyčia vis labiau ir
geriau nori būti Gerojo Samariečio – Kristaus
„užeigos namais“ (plg. Lk 10, 34), tai yra namais, kur galite rasti Jo malonę, pasireiškiančią
šeimynišku artumu, priėmimu, pastiprinimu.
Tuose namuose sutiksite trapių ir Dievo gailestingumo išgydytų žmonių, kurie mokės pagelbėti jums nešti kryžių, savo žaizdose pamatyti
prošvaisčių, pro kurias, nepaisydami ligos, galėsite pažvelgti į perspektyvą, savo gyvenimui
gauti šviesos ir oro. […]

Šios 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
mąstau apie daugelį visame pasaulyje brolių ir
seserų, kuriems gydymas nepasiekiamas, nes jie gyvena varge. Todėl kreipiuosi į visose pasaulio šalyse esančias
sveikatos apsaugos institucijas ir vyriausybes,
kad jos neapleistų socialinio teisingumo paisydamos vien ekonominių aspektų. Linkiu, kad
būtų bendradarbiaujama jungiant solidarumo
ir subsidiarumo principus, užtikrinant visiems
prieigą prie tinkamos medicinos pagalbos, siekiant saugoti sveikatą ir ją atgauti. Nuoširdžiai
dėkoju savanoriams, tarnaujantiems ligoniams
ir dažnai papildantiems tai, ko stinga struktūroms, švelnumo ir artumo gestais atspindintiems Kristaus Gerojo Samariečio atvaizdą.
Visus, kurie neša ligos naštą, drauge su jų
šeimų artimaisiais, taip pat visus sveikatos
apsaugos darbuotojus pavedu Švenčiausiajai
Mergelei Marijai, Ligonių Sveikatai. Visiems
laiduoju savo artumą maldoje ir iš širdies teikiu apaštališkąjį palaiminimą.
Pranciškus

MELSIMĖS UŽ LIGONIUS

Vasario 11 d., antradienį, 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 7.30 val. šv. Mišių. Norinčius priimti ligonio patepimo sakramentą kviečiame po šv. Mišių prieiti prie kunigo.
PASKAITA „MAISTAS VIETOJ VAISTO? TIK NEJUOKINKITE.... “

Kovo 5 d. po 18 val. šv. Mišių Bernardinų dvasinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis
grupė kviečia visus, besidominčius sveika gyvensena, į sveikatos žurnalistės, rašytojos, NeoLife
kompanijos konsultantės Nijolės Koskienės paskaitą „Maistas vietoj vaisto? Tik nejuokinkite...“.
Jos metu sužinosite apie savo ląstelę ir jos pagrindinius funkcionavimo principus, apie dramatišką
mokslinių tyrimų ir oficialiosios medicinos atotrūkį. Paskaita vyks Šv. Pranciškaus auditorijoje.
www.bernardinuparapija.lt

