Bernardinai
SUSITAIKINIMO PAMALDOS IR ADORACIJA BERNARDINUOSE

Kovo 25 d., penktadienį, 18 val. šv. Mišios. Po jų – Švč. Sakramento adoracija iki 26 d. 9.00 val.
ryto. Kovo 25 d. nuo 19 val. iki 20.30 val. bus klausomasi išpažinčių.
Adoracijai registruotis kviečiame mūsų svetainėje www.bernardinuparapija.lt arba facebook‘o paskyroje Vilniaus Bernardinai.

BERNARDINAI

„ŠVIESA NAKTYJE“ EVANGELIZACIJA

Kovo 26 d. ŠVIESA NAKTYJE evangelizacija. Nuo 19 iki 22 val. – malda, šlovinimas, adoracija,
tyla. ATEIK! Organizuoja Bernardinų jaunimo centras ir Vilniaus Jaupra.
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GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

2022 kovo 20 d.

Atsiverskite, –
sako Viešpats, –
nes dangaus
karalystė čia pat!

Gavėnios rekolekcijos jaunimui „Išpažintis ir atleidimas“ balandžio 1–3 d. Pavilnio rekolekcijų
namuose su kun. Povilu Narijausku iš Dievo gailestingumo šventovės. Auka už rekolekcijas 40 €,
registracija: www.bjcentras.lt
DVASINĖ PAGALBA NERAMIU METU

Vykstant karui Ukrainoje, žmonės išgyvena padidintą nerimą. Yra kunigų, vienuolių ir pasauliečių, pasiruošusių padėti, skirti dėmesį ir dvasinę pagalbą Lietuvos gyventojams ir atvykstantiems
karo pabėgėliams. Kviečiame Lietuvos gyventojus, priėmusius Ukrainos piliečius, taip pat pasiūlyti dvasinės pagalbos galimybę atvykusiems. (Platesnė info žr. https://www.vilnensis.lt/ dvasinepagalba-karo-ukrainoje-metu/)
Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje galite kreiptis į brolius:
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM: arunas.peskaitis@gmail.com, tel. +370 687 87998;
br. kun. Andrius Nenėnas OFM: nenenuks@yahoo.it, tel. +370 616 83092;
br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM: ramunasmizgiris@gmail.com, tel. +370 618 54604;
br. kun. Juozapas Marija Žukauskas: br.juozapas@gmail.com, tel. +370 687 80989;
br. kun. Julius Sasnauskas OFM: julius@mstudija.lt, tel. +370 699 96179.

Mt 4, 17

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Kovo 28 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime Režisieriaus Fernando Meirelleso filmą „Dievo
miestas“ / Cidade de Deus (2002, Brazilija). Dievo miestas – tai Brazilijos
sostinė Rio de Žaneiras, o dar tiksliau – skurdžiai gyvenančių žmonių
priemiestis. Kriminalinės dramos scenarijus remiasi tame pačiame rajone užaugusio rašytojo Paulo Linso populiaria 700 puslapių knyga, kurią jis rašė net aštuonerius metus, kruopščiai apklausdamas tikruosius 1960-1980 metų įvykių dalyvius ir liudininkus.
Filmas bus rodomas lietuvių 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.
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 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Andrius Nenėnas
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

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 gyvento-

jus?! 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'“.
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PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS

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 glūdi 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.“[...]
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.

TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį –
užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo
karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams:

stipruskartu.lt

PRISIDĖKITE FINANSIŠKAI

Humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti galite
aukoti:
aukok.lt arba ✆ 1485 – 5 Eur.
Tiesiogiai Vilniaus arkivyskupijos Caritui lėšas
skirti galite Paysera, bankiniu pavedimu.
Galite skirti lėšas Ukrainos Caritui, kuris
teikia humanitarinę pagalbą šiuo metu
nukentėjusiems ukrainiečiams:
Lietuvos Caritas
Įmonės kodas:192066334
Banko sąskaitos Nr.:
LT027300010137182270
AB bankas Swedbank

SAVANORIAUKITE

Kviečiame teikti tiesioginę ir netiesioginę
pagalbą ukrainiečiams (registruojant žmones,
rūšiuojant ir dalinant humanitarinius paketus,
organizuojant užimtumo veiklas).
Pildykite anketą:
https://docs.google.com/forms
KREIPKITĖS

Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių
integracijos programos kontaktai:
✆ 8 607 82 894 (darbo dienomis
9.00-21.00 val.; savaitgaliais 10.00-21.00 val.)
✎ kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Kalvarijų g. 39, Vilnius
VA Caritas ✆ (8 5) 261 1014
(darbo dienomis 8.30-16.30 val.)

BERNARDINŲ DIRBTUVĖLĖS – LAUKIAME SAVANORIŲ

Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
verksmai.

Mieli parapijiečiai, žinome, kad jau esate priglaudę ar kitais būdais rūpinatės karo pabėgėliais iš
Ukrainos. Dauguma šių šeimų bėgo nuo karo kartu su savo vaikais. Bernardinų dirbtuvėlės nori
organizuoti šeštadieninius užsimėmimus Ukrainos vaikams, kurių metu siūlys keramikos, dailės,
tapybos veiklas.
Kviečiame galinčius ir norinčius prisidėti prie šių dirbtuvėlių savanoryste skambinti Titui
tel. +370 650 74189. Labai lauktume turinčių rusų k. žinių ar patirties dirbant su vaikais. Taip pat
lauksime idėjų, kaip dar galėtume praskaidrinti Ukrainos vaikų kasdienybę.
Šį sekmadienį, kovo 20 d. po 10.30 val. šv. Mišių Titas lauks savanorių prie senosios zakristijos.
Pasidalinsime mintimis ir aptarsime būsimus darbus.

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

www.bernardinuparapija.lt

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

GRAUDŪS VERKSMAI

