
BERNARDINAI
Bernardinai

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 )  p a r a p i j aS k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

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

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas:  
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus; jo klausykite!“   Mt 4, 4b  

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

2023 kovo 5 d.Nr. 878 (10)

Anuo metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jo-
kūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai 
ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaiz-
doje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai 
tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė 
Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo.

Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera 
mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris 
palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui.“

Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis 

apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: 
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš 
gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai 
parpuolė kniūbsti, labai išsigandę.

Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, 
nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau ne-
bematė, tik vieną Jėzų.

Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsa-
kė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol 
Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.“

EVANGELIJA (Mt 17, 1–9)   

VELTINIO IR BATIKOS PARODA „PAVASARIO BELAUKIANT“ 
Kovo 5 d. Bernardinų bendruomenės centre atidaroma nauja paroda. Parodoje savo darbus pri-
stato 22 dienos centro „Šviesa“ tekstilės studijos lankytojai, turintys proto negalią. Studijoje jie 
susipažįsta su tekstilės pasauliu ir įvairiomis jos technikomis. Parodoje pristatomi darbai atlikti 
vilnos vėlimo šlapiuoju ir kaišymo būdu, taip pat batikos technika. Vilnos vėlimas lavina smul-
kiąją motoriką, maloniai nuteikia, atpalaiduoja. Batika – sena tekstilės dekoravimo technika, at-
siradusi prieš 2000 metų, kildinama iš Javos salos. Darbų šiuo egzotišku būdu kūrimo procesas 
ilgas, reikalaujantis kruopštumo ir kantrybės. Centro lankytojams šios technikos labai patinka. 
Čia atsikleidžia šviesus ir tyras pasaulis, stebinantis spalvų laisve. Paroda veiks iki balandžio 9 d. 
Kviečiame apsilankyti!

VANDOS PADIMANSKAITĖS TAPYBOS PARODA  „DURYS“ 
Bernardinų galerijoje (3 aukštas) veikia paroda, kurioje eksponuojami autorės 2022–2023 m. nu-
tapyti paveikslai. „Durys man yra skirtis tarp jaukaus ir pažįstamo ir tarp svetimo ir nežinomo. Kar-
tais rakinu duris, kad grįžčiau, o kartais pro jas išeinu. Šioje parodoje rodau paveikslus, kurie nutapyti, 
bandant atsispirti, ieškant naujų motyvų bei derinių. Kai pastebiu, jog jau esu grįžusi namo ir besė-
danti patogiame krėsle, iškart suimu save už pakarpos ir vėl leidžiuosi į klajones..“ 
Paroda veiks iki kovo 23 d. Kviečiame apsilankyti.

KŪRYBINIAI SUSITIKIMAI BERNARDINUOSE 
Kviečiame ukrainiečių ir lietuvių vaikus susipažinti ir kūrybiškai praleisti laiką ben-
drystėje. Kiekvieną šeštadienį 12.00 val. lauksime jūsų meninėse dirbtuvėlėse kur 
galėsite pasisemti įkvėpimo bei atrasti naujus talentus.  Pradžia Kovo 11-ąją Bernar-

dinų parapijos patalpose (3 aukšte) Maironio g. 10. Išbandysime įvairias meno techni-
kas: tapybą, keramiką, makrame bei daugelį kitų. Norinčius dalyvauti užsiėmimuose kviečiame 
rašyti žinutę el.paštu: bernardinu.dirbtuveles@gmail.com Kontaktinis tel. +370 650 73189. Taip 
pat kviečiame prisijungti savanorius. Laiško temoje pažymėkite "savanoris". Nekantriai laukiame 
mūsų susitikimo!

SEKMADIENIO SRIUBA 
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidi-
niame kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį 
sriubą virs Dienos centro „Šviesa“ darbuotojai.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

GRAUDŪS VERKSMAI 
Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai. 
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Tęsinys
 
Pr i a r t ė j a me 

prie kulminacijos. 
Evangelijoje pa-
sakojama, kad Jė-

zus „atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo 
kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“ 
(Mt 17, 2). Čia yra „viršūnė“, kelionės tikslas. 
Pagaliau įkopus, kai trys mokiniai su Jėzumi 
stovi ant aukšto kalno, jiems suteikiama ma-
lonė išvysti šlovingąjį Jėzų, spindintį antgam-
tine šviesa, kuri ateina ne iš išorės, bet sklinda 
iš jo paties. Dieviškas šio regėjimo grožis ne-
palyginamai viršijo visas mokinių pastangas, 
kurių prireikė kopiant į Taborą. Panašiai kaip 
bet kuriame įtemptų pastangų reikalaujančia-
me žygyje į kalnus: lipant aukštyn reikia įdė-
miai stebėti kelią, tačiau galiausiai atsiverianti 
panorama užlieja nuostaba ir apdovanoja savo 
didybe. Taip pat sinodo procesas dažnai atro-
do sudėtingas, ir kartais galime netekti moty-
vacijos. Tačiau pabaigoje mūsų neabejotinai 
laukia kažkas nuostabaus ir stulbinančio, kas 
padės mums geriau suprasti Dievo valią ir 
mūsų misiją tarnaujant jo Karalystei. 

Mokinių patirtis ant Taboro kalno dar 
labiau praturtinama, kai šalia atsimainiusio 
Jėzaus pasirodo Mozė ir Elijas, įkūnijantys 
Įstatymą ir Pranašus (plg. Mt 17, 3). Kristaus 
naujiena yra senosios Sandoros ir pažadų išsi-

pildymas; ji neatsiejama nuo Dievo ir jo tau-
tos istorijos ir atskleidžia jos giliąją prasmę. 
Panašiai ir Sinodinė kelionė yra įsišaknijusi 
Bažnyčios tradicijoje ir kartu atvira naujumui. 
Tradicija yra įkvėpimo šaltinis ieškoti naujų 
kelių vengiant priešingų pagundų – sąstingio 
ir improvizacinio eksperimentavimo. 

Gavėnios askezės kelias, panašiai kaip Si-
nodinė kelionė, turi tikslą – abiem siekiama 
asmeninio ir bažnytinio atsimainymo. Tai 
perkeitimas, kuris abiem atvejais vadovaujasi 
Jėzaus pavyzdžiu ir įvykdomas per jo Velykų 
slėpinio malonę. Kad toks atsimainymas ga-
lėtų įvykti mumyse šiemet, norėčiau pasiūlyti 
du „takus“, kuriais eidami galėtume drauge su 
Jėzumi pakilti ir kartu su juo pasiekti tikslą.

Pirmasis yra susijęs su paraginimu, kuriuo 
Dievas Tėvas kreipiasi į mokinius ant Taboro, 
kai jie kontempliuoja atsimainiusį Jėzų. Bal-
sas iš debesies sako: „Klausykite jo“ (Mt 17, 
5). Taigi pirmoji nuoroda labai aiški: klausyti 
Jėzaus. Gavėnia yra malonės metas tiek, kiek 
mes klausomės mums Kalbančiojo. O kaip Jis 
mums kalba? Pirmiausia Dievo žodžiu, kurį 
Bažnyčia pateikia liturgijoje: neleiskime, kad 
jis liktų bergždžias. patirti jo dieviškąjį spin-
desį ir, sustiprinti tikėjimu, kartu tęsti kelionę 
su juo – jo tautos šlove ir pagonių šviesa. 

 
Tęsinys – kitame laikraštėlyje

II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 12, 1–4a: Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas
Ps 33. P.: Telydi mus, Viešpatie, tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam.

2 Tim 1, 8b–10: Dievas mus pašaukia ir nušviečia
Mt 17, 1–9: † Jo veidas sužibo kaip saulė

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2023 m. Gavėnios proga  
Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė 

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

AUKOS UKRAINOS ŽMONĖMS   
I Gavėnios  sekmadienį, minėdami Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios metines, atsiliepdami  

į Lietuvos vyskupų kvietimą aukojome nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. 
Tikintieji mūsų bažnyčioje paaukojo 1140 Eur.  

Surinktos aukos per Vilniaus arkivyskupijos Caritas perduotos Ukrainos Caritui.
Dėkojme už Jūsų aukas.

GAVĖNIOS AKCIJA „PASNINKO DĖŽĖ“ 
Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivysku-
pijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją. 
Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos atneškime negendančio maisto pro-
duktų į pasninko dėžę, kurią pamatysite iš karto įėję pro pagrindinį įėjimą į baž-
nyčią. Šie maisto produktai bus skirti Vilniaus Arkivyskupijos Carito socialiniam 
centrui ,,Betanija“, kuris šiuo metu rūpinasi daugiau nei 300 asmenų maitinimu 

kiekvieną darbo dieną. 
Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame 
aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems, kuriems jūsų pagalba yra brangi 
dovana.

2023 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Mieli parapijiečiai, norime informuoti, kad 2023 metų liepos 3–9 dienomis vyks tradicinė, jau 
15-oji, parapijos vasaros stovykla. Stovykla šiemet, kaip ir praėjusiais metais, rengiama nuostabioje 
gamtos oazėje Bebrusų kaime (Molėtų r.), prie to paties pavadinimo ežero esančioje stovyklavietė-
je BEBRUSAI (www.bebrusai.lt). 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS       
Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fondui.  
Kviečiame ir toliau paremti ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO 
Kviečiame kiekvieno mėnesio II-ąjį trečiadienį, po vakarinių  
šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kris-
tumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente – „Pasili-
kite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu (Jn 15,1-8).


