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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

Kas laikosi Kristaus žodžių, tas iš tiesų 
tobulai myli Dievą.   Plg. 1 Jn 2, 5  
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Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už 

akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: ne-
sipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave 
užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 
Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo 
marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas 
verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Pra-
šančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasisko-
linti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk 

savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sa-
kau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo 
persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo 
Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti 
blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant tei-
siųjų ir neteisiųjų.

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį 
atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitinin-
kai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo 
gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! 
Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis 
Tėvas yra tobulas.“

EVANGELIJA (Mt 5, 38–48)   

SEKMADIENIO SRIUBA 
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidi-
niame kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį 
sriubą virs Bernardinų parapijos „Motinos maldoje“ grupė.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Vasario 27 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. 
Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime filmą „Golgota“ / Calvary (2014, Airija / Didžioji Britanija), 
režisierius ir scenarijos autorius John Michael McDonagh (Airija). 
Kunigas Džonas (akt. Brendan Gleeson) tarnauja provincijos miestelio 
parapijoje, kurioje gyvena keisti, nesąžiningi, alkoholį mėgstantys ir va-
giliaujantys žmonės. Vieną sekmadienį išpažinties atėjęs asmuo pareiškia, 
kad lygiai po savaitės jis nužudys kunigą, keršydamas už vaikystėje pa-

tirtą kito kunigo seksualinį išnaudojimą... Filmas buvo puikiai įvertintas 2014 m. Sandanso kino 
festivalio žiūrovų ir Berlyno tarptautiniame kino festivalyje apdovanotas Ekumeninės žiuri prizu.
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pa-
sidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.

ŠASC “BENDRAKELEIVIAI” KVIEČIA  
Jeigu jaučiate kvietimą dvasinei bendrystei, Šeimos ir asmens saviugos 
centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į 33 savaičių kelionę, kuri vyks nuo 
vasario 23 d., ketvirtadienių vakarais 18.15 val. Ji siūloma žmonėms, 
ieškantiems palaikymo, bendrystės ir gilesnio savęs, Dievo bei pasau-
lio suvokimo.
Programa remiasi dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime knyga 

„Eik į savo kambarėlį“, kurioje apstu ypatingų sėklų: pasakojimų, juo-
kingų nutikimų, eilių, Šventojo Rašto bei kitų tekstų citatų. Knygos 
puslapius versime iš lėto: po vieną ar du per dieną. Rasime patari-
mų, kaip melstis ir apie ką pamąstyti. Tai leis kiekvienam žingsnis po 
žingsnio, diena po dienos vis geriau suvokti, kaip gyventi iš tiesų visavertį gyvenimą, užmegzti ir 
stiprinti ryšį su Dievu. 
Daugiau informacijos ir registracija: www.bendrakeleiviai.lt. Čia rasite ir daugiau jums siūlomų 
programų.
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Kun 19, 1–2. 17–18: Mylėk savo artimą kaip save patį
Ps 103: P. Viešpats yra mylintis ir gailestingas.

1 Kor 3, 16–23: Viskas yra jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo
Mt 5, 38–48: † Mylėkite savo priešus

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

…Gyvenime neišvengiamai 
susiduriame su tais, kurie mus 
įžeidžia, pasėja mūsų širdyje 
nuoskaudą ir pyktį. Net 
jei mes ir galime nuo tų žmonų 

pasitraukti, kartu su jais nebegyventi ir jų nebe-
matyti, vis tiek prisiminimai lieka, 
atmintis mus sugrąžina į skaudžią praeitį. Šias 
neigiamas emocijas kartais nėra lengva išprašyti 
iš mūsų širdies. 
Jos vis įkyriai sugrįžta, mus vėl naujai užkal-
bina, o mes dažnai mielai leidžiamės į pokalbį 
su jomis. Taip bręsta 
keršto planai, įsišaknija neatleidimas. Paten-
kame į uždarą ratą, pyktis auga, o pasakymas 
„mylėkite savo priešus ir melskitės už savo 
persekiotojus“ tik sukelia juoką arba dar labiau 
užgauna. Nebelieka nei jėgų, nei noro atleisti. 
Iš tiesų mes patys, vien tik gera valia, negalime 
pamilti savo priešų. Tai – Viešpaties ir mūsų 

pastangų bendras vaisius. Taigi, ką mes galėtu-
me pabandyti padaryti, tai trumpai pasimelsti, 
kartkartėmis tyliai širdyje ištardami, kad Vieš-
pats laimintų mūsų priešus, nes mes patys to 
nebeįstengiame padaryti, pavyzdžiui: „Viešpatie 
Jėzau, laimink jį ( ją, juos).“ Likdami su pykčio 
mintimis, jei kam ir kenkiame, tai pirmiausia 
sau patiems tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai. Iš-
mokę nuo šių įkyrių minčių nusigręžti šia trum-
pa malda (Bažnyčios tradicijoje ji vadinama 
„strėline malda“, nes kaip strėlė, iššauta į piktą 
mintį, priverčia ją sprukti šalin) mes pamažu 
įžengiame į ramybės ir atleidimo kelią. Tai nėra 
lengvas darbas, kaip ir kopti į kalną, nes šios 
mintys kartais kaip įkyrios musės vis lenda ir 
lenda. Bet jei drąsiai stojame į kovą ir kiekvieną 
kartą jas vejame Jėzaus vardu, Šventoji Dvasia 
keičia mūsų širdį ir daro mus dangiškojo Tėvo 
vaikais.

Br.kun. Ramūnas Mizgiris OFM

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

MŪSŲ REIKIA TURKIJOS IR SIRIJOS ŽMONĖMS   
Atsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų  
nuo žemės drebėjimų aukų skaičius palaikykim sunkų laiką išgyvenančius mūsų brolius ir  

seseris Turkijoje ir Sirijoje malda, o kas galite – ir pinigine auka. 
Aukokite į specialiai šiam tikslui skirtą Lietuvos Caritas sąskaitą:

Lietuvos Caritas, LT53 7300 0100 0223 8929, paskirtis: parama nukentėjusiems

PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLAS:  
EMPATIŠKAS KONSTRUKTYVUS BENDRAVIMAS   

Kodėl kartais bendraujame destruktyviai ar manipuliatyviai, nenoromis įskaudiname artimus 
žmones, bijome būti savimi ar kenčiame dėl toksiškų santykių? Galbūt trūksta pozityvios patirties, 
kaip gali būti kitaip...
Seminarų metu mokysimės, kaip plėtoti nuoširdų dialogą empatiškai įsiklausant į pokalbio par-
tnerį ir atsižvelgiant į savo jausmus, sieksime atpažinti savo stereotipines reakcijas ir jas keisti 
sąmoningomis, ieškosime būdų, kaip suderinti prieštaringus savo ir kitų norus, stiprinsime gebė-
jimus efektyviai ir kūrybiškai spręsti konfliktus, mokysimės būti autentiškais ir džiaugtis pačiu 
bendravimo procesu.
Seminarus ves psichologas psichoterapeutas Dr. Giedrius Markevičius (www.psichologinepagalba-
vilniuje.lt).
Užsiėmimai tinka tiek poroms, tiek pavieniams asmenims, siekiantiems tobulinti savo bendravi-
mo gebėjimus.
Laikas: šeštadieniai 13.00–15.00 (2023 m. vasario 25 d. – gegužės 20 d.).
Vieta: Maironio 10, Vilnius (Bernardinų bažnyčioje – Senojoje zakristijoje).
Vieno 2val. trukmės seminaro kaina dalyviui: 40 eurų. Dalyvių skaičius ribotas.
Norinčius išsamiau sužinoti apie užsiėmimus, prašom registruotis į renginio pristatymą („Įvadas 
į seminarų ciklą: Empatiškas konstruktyvus bendravimas“) 2023 m. vasario 25d. 12.00. Jo metu 
bus galima susipažinti su seminarų programa, aptarti galimas mokesčio nuolaidas dalyviams ir 
kitus klausimus.
El.paštas registracijai ir klausimams: giedmark@gmail.com 

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS   
Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos akciją.
Aukos Ukrainos žmonėms paremti visoje Lietuvoje bus renkamos pirmąjį Gavėnios sekma- 
dienį – vasario 26 d.
Surinktos aukos per Lietuvos Caritas bus perduoti Ukrainos Caritui.

PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS SAVAITGALIS JAUNIMUI KAUNE... 
„PAKELIUI Į LISABONĄ: KAUNAS“ 

Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia 14-30 m. jaunuolius į Pranciš-
koniškosios šeimos savaitgalį jaunimui „Pakeliui į Lisaboną: Kaunas“. Savaitgalis vyks 2023 m. 
vasario 24–26 d. Kaune pas Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris pranciškones (Žemaičių g. 85).

„Lipsim“ į Pranciškoniškosios šeimos medį; 
Sužinosim, apie ką yra gavėnia; 
Pradėsim „fundraising“ kelionei į PJD. 
Mūsų žygis neturi baigtis . 

Būtina išankstinė registracija iki vasario 17 dienos. Registracijos formą rasite pus-
lapyje www.ofs.lt (skenuokite QR kodą). Tel. pasiteirauti: +370 621 87125 (Julija)
Laukiame tavęs, net jei negalėsi vykti į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje!
Kviečiame dalyvauti.

PELENŲ DIENA IR GAVĖNIOS PRADŽIA 
Vasario 22 d., trečiadienį – Pelenų dieną pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo galvos (kaip 
atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia. Šv. Mišios ir pelenų šventinimas mūsų bažny-
čioje – 7.30 ir 18 val. 


