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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 

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

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 3390ffff

Aš – pasaulio šviesa, – 
sako Viešpats.

 – Kas seka manimi, 
turės gyvenimo šviesą.     

Jn 8, 12b  
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Anuo metu Jėzus bylojo savo mo-
kiniams:

„Jūs žemės druska. Jei druska išsi-
dvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? 
Ji niekam netinka, ir belieka ją iš-
berti žmonėms sumindžioti.

Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma 
nuslėpti miesto, kuris pastatytas 
ant kalno. Ir niekas nevožia indu 
degančio žiburio, bet jį stato į ži-
bintuvą, kad šviestų visiems, kas 
yra namuose.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmo-
nių akivaizdoje, kad jie matytų 
gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų 
Tėvą danguje.“

EVANGELIJA (Mt 5, 13–16)   

                          SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidinia-
me kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą 
virs parapijiečių Audronės ir Simono Gustainių šeima.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

GALIMYBĖ AUKOTI SKAITMENINIU BŪDU  
Mieli parapijiečiai, jeigu paaukoti trukdo grynųjų pinigų neturėjimas,  dabar galite aukoti nau-
dodami mokėjimo kortelę, išmanųjį telefoną. Pasibaigus pamaldoms, prie knygynėlio jūsų lauks 
patarnautojas su elektroniniu skaitytuvu. 
Jei techninės galimybės leis, šiuo būdu galima bus aukoti kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių.
Dėkojame už dosnumą.

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI  
Sutuoktinių susitikimų pagrindinė veiklos forma – pamatinės savaitgalio rekolekcijos, kurias veda 
trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems 
apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti savo pašauki-
mą kaip Dievo planą. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius 
ir santuokos stažas neribojamas. Artimiausias savaitgalis: 2023 m. vasario 10–12 d. 
Pavilnio rekolekcijų namuose (Vilniuje). Daugiau informacijos ir registracija į reko-
lekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt. Kviečiame dalyvauti.

KVIEČIAME Į REKOLEKCIJAS „ŠVENTOJI DVASIA:  
KAS JI YRA, KĄ IR KAIP JI VEIKIA?“ SU BR. PIJUMI EGLINU, OP   

Rekolekcijos yra organizuojamos Alfa kurso rėmuose, ir jose dalyvauja 
šio kurso dalyviai, tačiau dar yra vietų. Kviečiame pageidaujančius prisi-
jungti prie šių rekolecijų! 
Labai džiaugiames, kad jas ves brolis domininkonas Pijus Eglinas. Re-
kolekcijos vyks Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70) 

š. m. vasario 10-12 d.
Su išsamia rekolekcijų programa galite susipažinti parapijos internetinėje svetainėje (https://www.
bernardinuparapija.lt) arba parapijos facebook paskyroje (https://www.facebook.com/VilniausBer-
nardinai). Minėtais adresais galite registruotis į šias rekolekcijas, pervesti auką už rekolekcijas. Jei 
kils klausimų  dėl rekolekcijų ar dalyvavimo jose, rašykite adresu: aurimas.m.juozaitis@gmail.com 
LABAI NUOŠIRDŽIAI kviečiame prisijungti visus pageidaujančius! Tikrai nepasigailėsite!
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„Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Ta-
čiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama 
izoliacijoje ir apleistume, jei jos nelydi rūpes-
tis ir užuojauta. Kai keliaujama kartu su kitais, 
normalu, kad kas nors gali pasijusti blogai, ten-
ka sustoti dėl nuovargio ar kokios nelaimės pa-
keliui. Tais momentais galime pamatyti, kaip 
keliaujame: ar tikrai keliaujame drauge, ar tik 
einame tuo pačiu keliu, bet kiekvienas atskirai, 
rūpindamiesi savo interesais ir palikdami ki-
tus, „kad patys susitvarkytų“. Todėl šią XXXI 
Pasaulinę ligonio dieną, vykstant Sinodinei 
kelionei, kviečiu jus apmąstyti, kad būtent per 
pažeidžiamumo ir ligos patirtį galime išmokti 
eiti drauge Dievo stiliumi, vadovaudamiesi jo 
artumu, užuojauta ir švelnumu...
Mes niekada nebūname pasiruošę ligai. Dažnai 

net nepripažįstame, kad senstame. Mes bijome 
pažeidžiamumo, o įsigalėjusi rinkos kultūra 
verčia mus jį neigti. Pažeidžiamumui ten nėra 
vietos. Todėl, kai blogis įsiveržia ir užpuola 
mus, liekame parblokšti, be nuovokos. Gali at-
sitikti taip, kad kiti mus apleidžia arba mums 
atrodo, jog turime juos palikti, kad nebūtume 
jiems našta. Taip prasideda vienatvė, ir mus 
užnuodija kartus neteisybės jausmas, dėl kurio, 
regis, net dangus užsiveria. Iš tikrųjų mums 
sunku išlikti ramybėje su Dievu, kai griūna 
mūsų santykiai su kitais ir su savimi. Štai kodėl 
taip svarbu, kad visa Bažnyčia, taip pat ir ligos 
akivaizdoje, vadovautųsi evangeliniu gerojo sa-
mariečio pavyzdžiu ir taptų veiksminga „lauko 
ligonine“: jos misija, ypač dabarties istorinėmis 
aplinkybėmis, pasireiškia rūpinimosi veiks-
mais. Visi esame trapūs ir pažeidžiami; mums 
visiems reikia užjaučiančio dėmesio, kai moka-
ma sustoti, prisiartinti, pagydyti ir pakelti. Li-
gonių išgyvenama būklė apeliuoja į tuos, kurie 
žengia pirmyn, tarsi neturėtų seserų ir brolių, 
ragindama juos atmesti abejingumą ir sulėtinti 
žingsnius...“

 V EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 58, 7–10: Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa
Ps 112: P. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems.

1 Kor 2, 1–5: Aš skelbiu jums nukryžiuotojo Kristaus liudijimą 
Mt 5, 13–16: † Jūs – pasaulio šviesa 
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PASAULINĖ  
LIGONIŲ BEI 

LURDO  
MERGELĖS DIENA

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Palaiminimais Jėzus aiškina 
dabartinę situaciją Stabtelėki-
me akimirką ir pabandykime 
pažvelgti į Jėzaus gyvenamą 
laikotarpį. Tuo metu naktys 

tamsios, nes jų neapšviečia neoninė šviesa, 
karštomis dienomis neįsijungia kondicionierius,  
šaldytuvai neužgrūsti maisto produktais, o tai, 
kas valgoma, natūralu, be konservantų, todėl 
greit genda. Chemikalai ir elektros lemputė 
atsirado praėjus keliasdešimt šimtmečių po 
Kristaus. Taigi Jėzus, kalbėdamas apie druską 
ir šviesą, turėjo omenyje du svarbiausius dalykus 
žmonių gyvenime: druska gyvybiškai reikalinga 
gerovei ir sveikatai, o šviesa – išsilaisvinimui iš 
tamsos.
Jėzus kviečia mus būti „druska“, stiprinti mus 
supančią gyvybę ir saugoti ją nuo irimo. Juk 
druska ne tik apsaugo maistą, ji suteikia jam 
skonį. Kokį skonį šių dienų pasauliui teikia 
krikščionys? Kiek aš pati turiu savyje „sūrumo“, 
tikrumo jausmo ir drąsos pasakyti pasauliui, 
kad ne viskas tikra, kas gražiai įpakuota?
Prieš šešiolika šimtmečių šiaurės Italijos vysku-

pas šv. Chromacijus rašė: „Viešpats vadino savo 
mokinius žemės druska, nes jie skatino žmonių 
širdis dangiška išmintimi, taisė blogio koktu-
mą“ (Tract. 5,1). Dažnai tenka kalbėtis su 
jaunais žmonėmis, kurie sako, kad krikščionybė 
yra nuobodi, blanki, nesuprantamos apeigos ir 
liturgija, kad tikintieji savyje neturi džiaugsmo. 
Ką galima atsakyti tokiems žmonėms? Druska 
išsikvėpė, o šviesa nustojo savo šviesumo, mes 
nerandame, nes nebeieškome... Ar tyliai viltis, 
kad kada nors jie ims ir mumyse išvys Evan-
gelijos tikrą jį džiaugsmą? Pagaunu save jiems 
įrodinėjanti, kad krikščionybė yra kas tik norite, 
tik ne nuobodumas, ir Dievas kviečia mus taip 
atskleisti šią tiesą, kad kiti išvystų jos teikiamą 
džiaugsmą, išmintį ir savitvardą.
Jei mes, Dievo tautos nariai, esame pasaulio 
šviesa, pirmiausia turime patys priimti Evan-
gelijos „druską“ į savo gyvenimą. Ši evangelinė 
„druska“ turi visų pirma apvalyti mūsų širdis, 
nes tik tyros širdys galės šviesti Kristaus šviesa 
ir džiaugsmu.

 S. Juta Edita Kunickaitė SSC
Iš Bernardinai.lt archyvo

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

KVIEČIAME  MALDAI UŽ LIGONIUS   
Vasario 11 d., šeštadienį, 9.00 ir 18.00 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišių metu melsimės už 
ligonius.   

Popiežius PRANCIŠKUS
Iš Žinios XXXI Pasauli-
nės ligonio dienos proga 
„Slaugyk jį“

                        Minime Lurdo Švč. Mergelę Mariją   

Simboliškai, vasario 11 d., minime Lurdo Mergelės dieną. Šis vardas suteiktas 
Švč. Dievo Motinai Marijai, kurią Lurdo mieste Prancūzijoje 1858 metais pa-
stebėjo mergaitė Bernadette Soubirous. Lurdo Mergelė yra sergančiųjų ir neį-
galiųjų globėja, jos dėka išgijo tūkstančiai žmonių. 
Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos 
Marijos užtarimu prašančių ligonių. 

KVIEČIAME JAUNIMĄ KELIAUTI Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS LISABONOJE  
Bernardinų parapija kviečia jaunimą keliauti į Pasaulio jaunimo dienas Lisa-
bonoje (Portugalija) ir susitikti su popiežiumi Pranciškumi kartu su milijonu 
jaunimo iš viso pasaulio.
Preliminari kelionės data – liepos 26 d. – rugpjūčio 12 d., preliminari kelio-
nės kaina – 700 eur.
Į pagrindinius Jaunimo dienų renginius, kurie vyks rugpjūčio 1–6 d. keliau-
sime autobusu. Kelionės maršrutas ir detalės šiuo metu derinamos, vėliau pa-
skelbsime visą informaciją. Į kelionę galima užsirašyti iki vasario 17 d.!

Kreiptis į br. Edviną Jurgutį OFM, telefonas: 8 606 09863, el. paštas: edvinasjurgutis@gmail.com
Neatidėliok popiežiaus Pranciškaus kvietimo į Pasaulio jaunimo dienas. Susitik su juo ir jaunimu 
iš viso pasaulio Lisabonoje!


