Bernardinai
ŠV. MIŠIOS UŽ „BERNARDINAI.LT“

Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 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

ATVIRAS DISKUSIJŲ IR POKALBIŲ CIKLAS
APIE SVARBIUS SOCIALINIUS SKAUDULIUS MŪSŲ VISUOMENĖJE

Pirmoji diskusija įvyks 2020 m. kovo 19 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų) vienuolyno konferencijų salėje Maironio g. 10.
Diskusijos tema: „Priklausomybė nuo alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų“.
Dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas kun. KĘSTUTIS DVARECKAS ir psichiatrė VILMA ANDREJAUSKIENĖ. Diskusiją
moderuos žurnalistas Donatas Puslys. Diskusijos trukmė – 1 val.
Diskusijų ir pokalbių ciklo temos ir datos bus skelbiamos interneto dienraštyje bernardinai.lt.
Visi negalintys dalyvauti diskusijoje, turės galimybę stebėti tiesioginę transliaciją interneto dienraščio bernardinai.lt socialinio tinklo facebook paskyroje ir praėjus savaitei po diskusijos peržiūrėti vaizdo įrašą portale bernardinai.lt.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Kovo 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime filmą „Margaspalvės sutemos“ skirtą Liudmilos
Gurčenko 85-erių metų jubiliejui paminėti. Tai paskutinis garsios
rusų aktorės ir daininkės filmas, pasirodęs likus pusantro mėnesio
iki jos mirties. Filme „Margaspalvės sutemos“ L.Gurčenko ne tik
atliko pagrindinį vaidmenį, bet pati jį režisavo kartu su režisieriumi D. Korobkinu, rašė scenarijų
kartu su O. Antonovu bei kūrė muziką. Filmas bus rodomas originalo kalba.
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 JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Maloniai kviečiame pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį sumokėto GPM skirti Vilniaus
Bernardinams. Primename, kad nuo šių metų paramos gavėjams galima bus skirti 1,2 % pajamų
mokesčio (GPM).
Duomenys reikalingus pildant prašymo formą FR0512 versija 4:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2, gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje www.bernardinuparapija.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
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Viešpatie, tu iš tiesų esi pasaulio
Išganytojas: duok man gyvojo vandens,
kad aš nebetrokščiau. Jn 4, 42. 15
EVANGELIJA (Mt 17, 1–9)

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą
Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo
davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo
šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo
palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą.
Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo
tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti
maisto).
Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai
nebendrauja su samariečiais).
Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną
ir kas yra tas, kuris tave prašo: 'Duok man
gerti', rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų
gyvojo vandens davęs!“
Moteris atsiliepė: „Viešpatie, betgi tu neturi
kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi
gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą
Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš
jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai“.
Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą
vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį
aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo,
kurį jam duosiu, taps versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“.
Tuomet moteris sušuko: „Viešpatie, duok

man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai“.
[ Jėzus atsiliepė: „Eik, pakviesk savo vyrą ir
sugrįžk čia“.
Moteris atsakė: „Aš neturiu vyro“.
Jėzus jai tarė: „Gerai pasakei: 'Neturiu vyro',
nes jau esi turėjusi penkis vyrus, ir dabartinis
anaiptol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei“.
Nustebo moteris: ]
„Aš matau, Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų
tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs
tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia
jį garbinti“.
Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog
ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio
kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes
išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda,jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins
Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“.
Moteris jam sako: „Aš žinau, jog netrukus
ateis Mesijas – tai yra Dievo Pateptasis. Atėjęs
jis mums viską paskelbs“.
Jėzus jai taria: „Tai aš, kuris su tavimi
kalbu!“

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
Iš 17, 3–7: Duok mums vandens atsigerti
Ps 95. P.: Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
Rom 5, 1–2. 5–8: Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios,
kuri mums duota
Jn 4, 5–15. (16–19a). 19b–26. (27–38). 39–42: † Versmė vandens, trykštančio
į amžinąjį gyvenimą

Jėzaus pamokos. Kiekvienas žodis ar poelgis pamoka. Tik jas reikia pastebėti (sic!), išklausyti
ir išmokti. Šios pamokos tema…
Mūsų dienos - tai nereikalingų kalbų ir bežodžių susitikimų kaleidoskopas. Arba kalbam
apie… nieką, arba praeinam vienas pro kitą tylėdami. O reikėtų šitoj žodžių lavinoje ar slegiančioj tyloj prabilti apie tai, kas svarbiausia, - apie
Dievą. Tai ir yra pamokos tema.
Jėzus ir samarietė. Iššūkis tradicijai, įstatymų
nesilaikymas: žydas, Mokytojas, kalbasi su moterimi samariete (su MOTERIM ir dar su SAMARIETE), ruošiasi gerti iš NEŠVARAUS
INDO. Koks nuostabus Jėzus šitoje scenoje. Ir
kaip didingai paprastai jis elgiasi. Pokalbio pradžia - visiškai neutrali. Kaip mes - apie orą, taip

Jis - apie troškulį. „Duok man gerti”.
Samarietė atšiauri, nusiteikusi priešiškai. Po
jos pašaipaus atkirčio, mūsų supratimu, turėtų
kilti jei ne ginčas, tai bent jau aštrus disputas
tikėjimo klausimais, kuris greičiausiai baigtųsi barniu ir abipusiais įžeidinėjimais. Viešpats
viso šito išvengia (kokia pamoka!) ir prabyla apie
Dievą. Laimėta samarietė, daug naujai įtikėjusių
ir jų skaičius per kitas dvi dienas dar padidėja.
Prabilti apie Dievą. Vėliau apaštalas Paulius
rašys, kad tai reikia daryti laiku ir ne laiku. Būtent, taip. Gal tam, su kuriuo plepam ar tylom
praeinam, reikia vieno žodžio, menkučio postūmio, kad įtikėtų; o mes ir atsiduriame šalia tam,
kad prabiltume. Prabiltume apie Dievą.
kun. Vytautas Rudys

GAVĖNIA – sielos
ir kūno apvalymas

sukti atgal iš niekur nevedančio kelio ir ieškoti
takų pas Dievą, į tiesą. Apsigręžimas ir atgaila
yra susiję dalykai. Atgaila reiškia gailėjimąsi,
norą ištaisyti, padaryti geriau. Taip, kaip ligi
Anselm Grun. Iš knygos „Tiesiog gyventi“ šiol gyvenome, nėra labai blogai, tačiau galėtų
būti ir geriau. Gavėnia tai metas, kuomet noAPSIGRĘŽIMAS IR ATGAILA SUSIJĘ rėtume ką nors padaryti geriau. Mes turėtume
DALYKAI. Apsigręžti yra svarbu. Mes dažnai susidaryti programą ir apmąstyti, ką galėtume
einame neteisingu keliu. Manome, kad esame pakeisti. Vieni atkreips didesnį dėmesį į mityteisingame kelyje, tačiau jis nuveda mus į klyst- bą. Kiti peržvelgs savo susitikimų kalendorių
kelius. Arba niekur nenuveda. Gali būti, kad ir pergalvos, kur galėtų atrasti daugiau laisvės.
tai tiesiog akligatvis. Gavėnia kviečia mus pa- Treti pasižadės sau daugiau melstis arba meVi 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

dituoti. O dar kiti per gavėnią norės pagerinti
savo santykius: labiau rūpintis vaikais, daugiau
laiko skirti seimai ar išsiaiškinti konfliktus su
bendradarbiais.
PAVASARINIS SIELOS APVALYMAS.
Gavėnia turėtų būti ne nykus laikotarpis, bet
pasiruošimo metas, kuris suteiktų mums noro
gyventi sąmoningiau, tapti laisvesniems nuo
priklausomybių, geriau pažinti savo vidų. Viskas, kas drumstė mūsų mintis ir jausmus, turi
būti apvalyta. Tai pavasarinis sielos apsivalymas. Panašiai kaip šeimininkė per pavasarinį
švarinimąsi atsikrato nereikalingų daiktų ir
savo namuose pasijunta puikiai, taip ir mes išgyvenę gavėnią turėtume geriau pasijausti savo

kūno ir sielos namuose. Pelenų kryžius pakviečia pradėti šį laikotarpį ir panaudoti jį kaip
galimybę apvalyti, permąstyti savo gyvenimą,
apsigręžti ir atgailaujant atrasti savo vidinę
jėgą ir gebėjimų potencialą. Tokiu atveju tai
bus palaimintas, gydantis ir vertingas laikas.
DVASINĖ REIKŠMĖ. Pasninkas visose religijose turi dvasinę prasmę. Pirma, jis skirtas
mokytis vidinės laisvės, antra, pasninkas gali
būti tikėjimo išraiška. Pasninku aš išreiškiu,
kad labai rimtai žiūriu į Dievą, taip rimtai,
kad atsisakau valgio, nes savo santykį su Dievu suvokiu ir kūniškai. Gavėnia, kaip dvasinė
praktika, yra laikas per išorinę askezę išmokti
vidinės laisvės.

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.15 val. kviečiame parapijiečius
mūsų bažnyčioje eiti Kryžiaus kelią.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų
bažnyčioje giedami graudūs verksmai.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VAKARAS

Kovo 29 d. 18.30 val. kviečiame į Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
vyksiantį GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VAKARĄ, kurio metu skambės italų kompozitoriaus
G.B. Pergolesi „Stabat Mater“.
Dalyvauja solistės Olga Šardt, sopranas (Lietuva, Izraelis), Oksana Roenko, sopranas (Rusija) ir
Narine Stepanyan, fortepionas (Armėnija, Lietuva).
PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Kovo 31, balandžio 1, 2 dienomis mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos, kurias
ves br. kunigas Julius Sasnauskas OFM. Rekolekcijų pradžia 18 val., Šv. Mišios – 19 val.
Balandžio 3 d., penktadienį 18 val. kviečiame bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.
PASNINKO DĖŽĖ

Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais 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
Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų
Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.
NAKTINĖ ADORACIJA KRISTAUS LAIPTŲ KOPLYČIOJE

Prašydami Viešpaties pagalbos ir užtarimo kviečiame 12 valandų adoracijai paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių per naktį iki rytinių šv. Mišių šeštadienį Kristaus laiptų koplyčioje, Maironio gatvėje, šalia įėjimo į Bernardinų bažnyčią. Artimiausia data:
kovo 27 d.
www.bernardinuparapija.lt

