Bernardinai
VERBŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS

Norime atkreipti dėmesį, kad Verbų sekmadienį šv.Mišios, kurios paprastai vykdavo 13 val. vyks
12.30 val. Jos bus transliuojamos per LRT Plius kanalą.

BERNARDINAI

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.
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Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu:
„Tėve, nusidėjau dangui ir tau“.
Lk 15, 18

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE

KRANTAS ARTI. Vizualus tapytojos Irenos Mikuličiūtės – Mikos ir fotografės Lilijos Valatkienės dialogas.
Paroda veiks iki balandžio 25 d. Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius).
Kviečiame apsilankyti.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

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
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. 02 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -465 Eur
02 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 5310 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5932 Eur
Iš viso įplaukų: 11242 Eur
02 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 15852 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 1627 Eur
Iš viso išlaidų: 17479 Eur
02 mėn. balansas "+" ; "-": -6237 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -6702 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 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)

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir
nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai
ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet
Jėzus pasakė jiems palyginimą:
„Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sūnums
turtą. Netrukus jaunėlis, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas,
išeikvojo savo lobį.
Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną
šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį
pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą
bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė
to jam neduodavo.
Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš
bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve,
nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis
tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.
Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino,
pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O

sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi'...
Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite
jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime,
linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs
ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir jie pradėjo linksmintis.
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose.
Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir
paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą
veršį, kad sulaukė jo sveiko'. Tada šis supyko ir
nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti
jį vidun. O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų
tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko
pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo
šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga
draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį'.
Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo
puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo
miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“

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
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Joz 5, 9a. 10–12: Dievo tauta, įžengusi į pažadėtąją žemę, švenčia Paschą
Ps 34: P. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
2 Kor 5, 17–21: Dievas mus per Kristų sutaikino su savimi
Lk 15, 1–3. 11–32: † Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS
TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

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

stipruskartu.lt

PRISIDĖKITE FINANSIŠKAI

Šioje Luko
evangelijos
ištraukoje, man
gražiausi yra
šie žodžiai:
"Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino,
pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo".
Manau, į šiuos žodžius yra sudėtas visas
Dievo charakteris, visa tai, koks iš tiesų yra
Dievas - Tėvas. Šis Jėzaus palyginimas
mums atskleidžia, kaip nelengva yra atpažinti, suprasti meilę ir kaip du tėvo sūnūs į
tai eina skirtingais keliais. Jie abu sunkiai

priima savo, kaip "sūnų" tapatybę: vienas
pabėga iš namų, kitas g yvena tėvo namuose,
tačiau, kaip vergas. Kartais prireikia daug
laiko tam, kad pasijustum "mylimu vaiku".
Tam reikalingas žvilgsnis į save, savo menkumo suvokimas. "Tada susimąstė"... pabrėžia
Lukas. Tegul šio Sekmadienio evangelija
įkvepia ir mus pažvelgti į save, susimąstyti,
kad suvoktume savo, kaip mylimų Dievo vaikų
tapatybę ir mokėtume priimti nuolat mūsų
laukiančio Dievo - Tėvo meilę.

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

Br. Algirdas Malakauskis OFM

GRAUDŪS VERKSMAI

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.
Labai lauktume turinčių ukrainiečių k., rusų k. žinių ar patirties dirbant su vaikais. Taip pat
lauksime idėjų, kaip dar galėtume praskaidrinti Ukrainos vaikų kasdienybę. Kviečiame galinčius
ir norinčius prisidėti prie šių dirbtuvėlių savanoryste skambinti Titui tel. 8 650 74189.
DVASINĖ PAGALBA NERAMIU METU

KRYŽIAUS KELIO STOČIŲ PAVEIKSLAI MŪSŲ BAŽNYČIOJE

Šią gavėnią mūsų bažnyčios kairėje navoje pakabinti Kryžiaus kelio stočių paveikslai.
Šiuos darbus 1991 metais sukūrė dailininkė Laima Kėrienė. Visus kviečiame nuoširdžiai apmąstyti Kryžiaus kelią.
KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo
koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus
bei padėkas Dievui.“
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

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.
www.bernardinuparapija.lt

