Bernardinai
KRYŽIAUS KELIAS

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.15 val. kviečiame parapijiečius
mūsų bažnyčioje eiti Kryžiaus kelią.

BERNARDINAI

GRAUDŪS VERKSMAI

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų
bažnyčioje giedami graudūs verksmai.
KVIEČIAME Į PARODĄ

Vasario 29 d. Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Artūro Braziūno tapybos paroda
„TARP ŽEMĖS IR DANGAUS“. Produktyvus ir energingas tapytojas, surengęs daugiau kaip 20
personalinių parodų, save apibūdina kaip romantinio siurrealizmo atstovą, kuris bando perkelti
žiūrintįjį į kitą realybę, atskleisti ją savitu kampu. Ryškūs, turtingo kolorito tapytojo A. Braziūno
darbai, jungiantys realybę su fantazijų pasauliu, žvelgia į žiūrovą drąsiu, kartais provokuojančiu
žvilgsniu. Menininkas sako, kad jis kuria ne paveikslą, bet istoriją, kurią dažnai perteikia su humoru ir ironija. Jo drobėse atgyja moterų portretai, gyvūnai, augalai, pagyvinti mažomis, tačiau
skvarbiomis ir daug pasakančiomis detalėmis.
Paroda veiks iki balandžio 3 d. Kviečiame apsilankyti!
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I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

Žmogus gyvas
ne vien duona, bet ir
kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš
Dievo lūpų.

BERNARDINAI.LT PARAMOS KONCERTAS „TAI YRA GERA!“

Kovo 28 d. 19.00 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje savo pasirodymus dovanos VU kamerinis orkestras, Ieva Prudnikovaitė, Domantas Razauskas, Girmantė Vaitkutė, Jonas Sakalauskas, Jeronimas Milius, Andrej Polevikov trio, Dominykas Vyšniauskas ir kiti.
Ne tik maloniai, bet ir prasmingai praleistas vakaras ir geras gavėnios darbas – pirkdami bilietą į
koncertą, paremsite internetinį dienraštį Bernardinai.lt.
Bilietai: www.kakava.lt, bažnyčioje sekmadieniais po mišių, redakcijoje darbo dienomis.
PAREMKIME UKRAINOS VAIKUS

Lietuvos Caritas ir Lietuvos šaulių sąjunga KVIEČIA JUS PRISIDĖTI prie paramos iniciatyvos, kuri skirta nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams. Aukodami padėtumėte įsigyti
reikalingų mokymosi priemonių, muzikos instrumentų, sauskelnių, maisto kūdikiams, buities
priemonių ir kitų būtinų prekių, kurių stygių šiuo metu patiria pafrontės vaikų namai ir mokyklos. Plačiau apie iniciatyvą ir kaip aukoti: https://caritas.lt/index.php?id=new&new=595. Aukoti
galite iki kovo 8 d.
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!
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

2020 kovo 1 d.

Mt 4, 4b

EVANGELIJA (Mt 4, 1–11)
Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad
ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs
keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų,
jis buvo labai alkanas.
Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų
duona“.
Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: 'Žmogus gyvas
ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris
išeina iš Dievo lūpų' “.
Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo
Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: 'Jis lieps savo

angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant
rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis' “.
Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: 'Negundyk Viešpaties, savo Dievo' “.
Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną
ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų
didingumą, taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei,
parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane“.
Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk
parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir
jam vienam tetarnauk!' “
Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.
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Bernardinai
I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 2, 7–9; 3, 1–7: Pirmųjų tėvų sutvėrimas ir nupuolimas
Ps 51: P. Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame tau nusidėję.
Rom 5, 12–19: Kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė
Mt 4, 1–11: † Jėzaus gundymas

Kol keliaujame žemėje, savo g yvenime
neišvengsime gundymų, nes mes tobulėjame tik
per išbandymus, ir niekas nepažįsta savęs, kol
nėra išbandytas, niekas negali būti vainikuotas, jei nenugalėjo, niekas negali nugalėti, jei
nekovojo, niekas negali kovoti, jei nesusiduria
su priešu ir nepatiria išbandymų.
Todėl tas, kuris šaukiasi iš žemės pakraščio, būgštauja, tačiau nėra paliekamas likimo
valiai. Nes tame kūne, kuriame [Kristus] mirė,
prisikėlė ir įžengė į dangų, jis panorėjo būti
mūsų, kurie esame jo kūnas, pirmavaizdis, kad
jo nariai tikėtųsi nueiti ten, kur jau yra nuėjusi
jų galva. Taigi jis mus perkeitė, kuomet leidosi
gundomas šėtono. Ką tik skaitėme Evangelijoje,
kaip Viešpats Jėzus Kristus dykumoje buvo
gundomas velnio. Kristus tikrai buvo velnio

gundomas. Tad ir tu Kristuje būsi gundomas,
nes Kristus iš tavęs gavo kūną, o tau suteikė
išganymą, iš tavęs paveldėjo mirtį, o tau davė
g yvenimą, iš tavęs patyrė panieką, o tau padovanojo garbę; tad jis iš tavęs sulaukė gundymo,
o tau atnešė pergalę.
Jei mes jame esame gundomi, jame mes ir nugalime. Tu pastebi, jog Kristus buvo gundomas,
ir nematai, kad jis nugalėjo? Pripažink, kad tu
jame esi gundomas, ir pripažink, kad tu jame
nugali. Jis galėjo nuo savęs nuginti šėtoną, tačiau jei nebūtų davęsis gundomas, nebūtų tavęs
išmokęs nugalėti pagundą.
Šv. Augustinas iš Hipono, †430
Sekmadienių mišiolėlis "Gyvoji duona"

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga
„Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)

Brangūs broliai ir seserys, šiemet Viešpats
mums ir vėl dovanoja tinkamą laiką pasirengti
ir atnaujintomis širdimis švęsti Jėzaus mirties
ir prisikėlimo didįjį slėpinį, kuris yra mūsų asmeninio ir bendruomeninio krikščioniškojo
gyvenimo pagrindas. Turime nuolat grįžti prie
šio slėpinio protu ir širdimi; jis nuolat augs mumyse tokiu mastu, kokiu leisimės įtraukiami jo

dvasinės dinamikos ir laikysimės jo, laisvai ir
didžiadvasiškai atsiliepdami.
1. Velykų slėpinys kaip atsivertimo pagrindas
Krikščioniškasis džiaugsmas kyla iš to, kad
klausomasi ir priimama Jėzaus mirties ir prisikėlimo geroji naujiena – kerigma. Ji apibendrina meilės slėpinį, ta meilė yra „tokia reali,
tokia tikra, tokia konkreti, kad kviečia mus į
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nuoširdaus ir vaisingo dialogo santykį“ (Apaštališkasis paraginimas Christus vivit, 117). Kas
tiki šia žinia, atmeta melą, esą mūsų gyvenimas kyla iš mūsų pačių, kai iš tikrųjų jis kyla iš
Dievo Tėvo meilės, iš jo noro dovanoti mums
gyvenimo apstybę (plg. Jn 10, 10). Tačiau jeigu klausomės įteiklaus „melo tėvo“ (Jn 8, 44)
balso, rizikuojame nugrimzti į absurdo bedugnę
ir jau čia, žemėje, išgyventi pragarą, kaip, deja,
liudija daugybė tragiškų įvykių iš asmeninės ir
kolektyvinės žmonių patirties.
Per šią 2020 metų Gavėnią norėčiau su kiekvienu krikščioniu pasidalyti tuo, ką parašiau
jaunimui apaštališkajame paraginime Christus
vivit: „Įsižiūrėk į nukryžiuoto Kristaus rankas,
vis iš naujo leiskis išgelbėjamas. O kai ateini išpažinti nuodėmių, tvirtai tikėk jo gailestingumu, išlaisvinančiu tave iš kaltės. Kontempliuok
jo kraują, išlietą su tokia didele meile, ir leiskis
jo nuplaunamas. Šitaip galėsi visada atgimti iš
naujo“ (123). Jėzaus mirtis ir prisikėlimas nėra
tik praeities įvykis; Šventosios Dvasios galia
Velykų įvykis yra visuomet esantis, įgalinantis
mus tikėjimu įžvelgti ir paliesti Kristaus kūną
daugybėje kenčiančių žmonių.
2. Atsivertimo būtinybė
Gera nuodugniau apmąstyti Velykų slėpinį,

per kurį mums buvo dovanotas Dievo gailestingumas. Iš tikrųjų gailestingumo patirtis įmanoma tik tuomet, kai „veidas į veidą“ patiriamas
santykis su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Viešpačiu, kuris „pamilo mane ir paaukojo save už
mane“ (Gal 2, 20). Tai dialogas tarp draugų iš
širdies į širdį. Štai kodėl Gavėnios metu tokia
svarbi malda. Tai daugiau negu pareiga, ji išreiškia mūsų poreikį atsiliepti į Dievo meilę, kuri
yra visuomet pirmesnė ir palaiko mus. Krikščionis meldžiasi žinodamas, jog yra mylimas,
nepaisant nevertumo. Melstis galima daugybe
formų, tačiau Dievo akyse iš tikrųjų svarbu tai,
jog malda persmelkia ir suminkština mūsų kietą
širdį, kad ši vis labiau atsiverstų – atsigręžtų į
Dievą ir priimtų jo valią.
Šiuo palankiu metu leiskimės kaip Izraelis vedami į dykumą (plg. Oz 2, 14), idant galiausiai
išgirstume Sužadėtinio balsą, kad jis skambėtų
mūsų esybės gelmėje ir gebėtume kuo geriau juo
sekti. Kuo labiau leisimės įtraukiami Jo žodžio,
tuo labiau patirsime jo mums dovanai duodamą
gailestingumą. Neleiskime, kad šis malonės laikas praeitų veltui, nepasiduokime išpuikėliškai
iliuzijai, esą galime patys nusistatyti savo atsivertimo laiką ir būdus.
Tęsinys – kitame laikraštėlyje

LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ VILNIUJE

ŠV. KAZIMIERAS — LIETUVOS GLOBĖJAS, gyvenęs 1458–1484 m., plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis, kurio žemiškieji palaikai ilsisi puošniausioje Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje.
Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos bendruomenė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo ir akademinės sielovados centrai kviečia kartu švęsti Lietuvos globėjo iškilmę kovo 3–8 dienomis. Daugiau informacijos www.katedra.lt, www.vilnensis.lt
NEPERTRAUKIAMO BIBLIJOS SKAITYMO SAVAITĖ VILNIUJE

Šiais 2020-siais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia ypatingą dėmesį skirti Biblijai, geriau
pažinti šį mums dovanotą Dievo laišką. Daugelyje šalių jau įgyvendinamos šiai progai skirtos
iniciatyvos, iš kurių viena – Nepertraukiamas visos Biblijos skaitymas. Į skaitymą paprastai įsijungia daugiau nei 1 000 žmonių skaitydami po nedidelę Biblijos ištrauką. Šis nepertraukiamas
skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje.
Norintieji skaityti Biblijos ištrauką turi iš anksto užsiregistruoti internetu: www.Biblija2020.lt.lt
www.bernardinuparapija.lt

