Bernardinai
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
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PELENŲ DIENA IR GAVĖNIOS PRADŽIA

Vasario 26 d. (trečiadienį) – Pelenų dieną pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo galvos
(kaip atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia. Šv. Mišios ir pelenų šventinimas mūsų
bažnyčioje – 7.30 ir 18 val.
KRYŽIAUS KELIAS

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.15 val. kviečiame parapijiečius mūsų bažnyčioje eiti Kryžiaus
kelią.
2020 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Norime informuoti, kad 2020 metų parapijos vasaros stovykla vyks liepos 1 – 5 dienomis. Stovykloje kalbės lektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas. Stovyklos tema „Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime?”. Detalesnę informaciją skelbsime vėliau.
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 01 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: 00 Eur
01 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 8140 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5650 Eur
Iš viso įplaukų: 13790 Eur
01 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 9677 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 4574 Eur
Iš viso išlaidų: 14251 Eur
01 mėn. balansas "+" ; "-": -461 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -461 Eur

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

Kas laikosi Kristaus žodžių, tas iš tiesų
tobulai myli Dievą. Plg. 1 Jn 2, 5
EVANGELIJA (Mt 5, 38–48)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis
už akį ir dantis už dantį.' O aš jums sakau:
nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas
tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam
ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir
paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik
su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio
iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir neapkęsk priešo.

O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir
melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia
savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų
ant teisiųjų ir neteisiųjų.
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi
užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius,
ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir
pagonys?
Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

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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VII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Kun 19, 1–2. 17–18: Mylėk savo artimą kaip save patį
Ps 103: P. Viešpats – švelnus, maloningas.
1 Kor 3, 16–23: Viskas yra jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo
Mt 5, 38–48: † Mylėkite savo priešus

…Gyvenime neišvengiamai susiduriame su
tais, kurie mus įžeidžia, pasėja mūsų širdyje
nuoskaudą ir pyktį. Net
jei mes ir galime nuo tų žmonų pasitraukti,
kartu su jais nebeg yventi ir jų nebematyti, vis
tiek prisiminimai lieka,
atmintis mus sugrąžina į skaudžią praeitį.
Šias neigiamas emocijas kartais nėra lengva išprašyti iš mūsų širdies.
Jos vis įkyriai sugrįžta, mus vėl naujai užkalbina, o mes dažnai mielai leidžiamės į pokalbį
su jomis. Taip bręsta
keršto planai, įsišaknija neatleidimas. Patenkame į uždarą ratą, pyktis auga, o pasakymas
„mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“ tik sukelia juoką arba dar labiau užgauna. Nebelieka nei jėgų, nei noro atleisti.
Iš tiesų mes patys, vien tik gera valia, negalime
pamilti savo priešų. Tai – Viešpaties ir mūsų
pastangų bendras vaisius. Taigi, ką mes galėtu-

me pabandyti padaryti, tai trumpai pasimelsti,
kartkartėmis tyliai širdyje ištardami, kad Viešpats laimintų mūsų priešus, nes mes patys to nebeįstengiame padaryti, pavyzdžiui: „Viešpatie
Jėzau, laimink jį (ją, juos).“ Likdami su pykčio
mintimis, jei kam ir kenkiame, tai pirmiausia
sau patiems tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai. Išmokę nuo šių įkyrių minčių nusigręžti šia trumpa malda (Bažnyčios tradicijoje ji vadinama
„strėline malda“, nes kaip strėlė, iššauta į piktą
mintį, priverčia ją sprukti šalin) mes pamažu
įžengiame į ramybės ir atleidimo kelią. Tai nėra
lengvas darbas, kaip ir kopti į kalną, nes šios
mintys kartais kaip įkyrios musės vis lenda ir
lenda. Bet jei drąsiai stojame į kovą ir kiekvieną
kartą jas vejame Jėzaus vardu, Šventoji Dvasia
keičia mūsų širdį ir daro mus dangiškojo Tėvo
vaikais.
Br.kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Nepertraukiamo Biblijos skaitymo savaitė Vilniuje
Šį pavasarį pirmą kartą Lietuvoje viešai bus
perskaitytas Šventasis Raštas nuo pradžios iki
pabaigos. Šis nepertraukiamas skaitymas vyks
kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Kad visa Biblija būtų perskaityta, prireiks daugiau nei tūksVi 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

tančio skaitovų savanorių. Šventojo Rašto viešo
skaitymo savaitė organizuojama Lietuvos Biblijos Draugijos ir „Magnificat leidiniai“ bendruomenės iniciatyva.
Organizatoriai kviečia pasiryžti šiam iššūkiui
ir atvykti paskaityti 5–9 minučių trukmės Biblijos ištrauką. Skaitovais gali tapti visi norintys
ir skaitymo dovaną turintys asmenys, gebantys
gražiai ir pagarbiai perteikti Dievo Žodį. Savanorių skaitovų registracija internetu prasideda
vasario 22 d. Taip pat viešam skaitymui gali
registruotis ir skaitovų grupės. Daugiau informacijos – www.Biblija2020.lt.
Skaitymo dienomis Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia bus atvira visą parą, tad norintieji

kviečiami ateiti paklausyti skaitomo Dievo Žodžio.
Nepertraukiamas Biblijos skaitymas pirmą
kartą įvyko 2004 m. Limožo mieste Prancūzijoje ir truko 138 valandas. Vėliau ši iniciatyva
buvo pakartota daugiau nei 20-yje Belgijos, Kanados, Kolumbijos ir kitų šalių miestų. Bibliją
tokiuose renginiuose viešai yra skaitę beveik 30
000 skaitovų, o klausęsi – apie 90 000 žmonių.
Šiais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia
ypatingą dėmesį skirti Biblijai, geriau ir giliau
pažinti šį žmonėms dovanotą Dievo laišką.
Daugelyje šalių jau įgyvendinamos įvairios skirtos iniciatyvos, iš kurių viena – nepertraukiamas visos Biblijos skaitymas.

NAUJA PRANCIŠKONIŠKA KNYGA

Džiaugiamės nauja pranciškoniška knyga, kurią išleido leidykla
„Katalikų pasaulio leidiniai“.
Tai italų autorės Maria Sticco 1926 m. parašyta knyga „Šventasis Pranciškus Asyžietis“ (iš italų kalbos vertė Jogilė Teresė Ramonaitė OFS).
Marijos Sticco (1891–1981) vardas Lietuvos skaitytojams yra naujas,
nors lengviausiai atpažįstamas kalbant kaip tik apie šventąjį Pranciškų.
Šventosios Širdies katalikiškojo universiteto Milane dėstytoja paliko
gausų rašytinį palikimą, kuriame išskirtinę vietą užima knyga „Šventasis Pranciškus Asyžietis“. Šiame biografiniame romane rašytoja sugeba
sudėtingus dalykus perteikti su tam tikru lengvumu ir poetine išraiška, autorė sumaniai aprėpia platų tematinį lauką ir istorinį kultūrinį
kontekstą, pateikia ryškius psichologinius veikėjų portretus, o poskyrį
užbaigianti frazė ar žodis dažnai atrodo tarsi taiklus šūvis į dešimtuką.
Knygą rasite mūsų bažnyčios knygynėlyje.
LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO SUSITIKIMAS

Metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas vyks Vilniuje š. m. kovo 13-15 d., čia atvyks jaunimas iš visos Lietuvos. Susitikimo tema: Jūs pasaulio šviesa ir žemės druska. Kviečiame
dalyvauti visą jaunimą, susipažinti su Jaupra ir gilinti savo tikėjimą bei naujai atrasti bendruomenę. Dalyvių registracija: jaupra.lt. Dalyvauk, nes laukiamas kiekvienas!
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
www.bernardinuparapija.lt

