Bernardinai
Bernardinų ParaPija kviečia į Paskaitų ciklą,
skirtą Pašvęstajam gyvenimui
š.m. balandžio 19 d. 12 val. kviečiame į antrąją iš keturių paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“.
Paskaitos tema: „Pašvęstojo gyvenimo teologija ir praktika Ortodoksų Bažnyčioje“. Paskaitą skaitys
Religijos studijų ir tyrimų centro Vilniaus Universitete magistrantas Gintaras Sungaila su Vilniaus
Šventosios Dvasios vienuolyno vienuoliu, tėvu Nikita Vasiljevu.
Paskaita vyks šv. Mykolo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką rasite interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt. ir Facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

BERNARDINAI
nr. 576

kviečiame į Baroko muzikos vakarą
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 19 val. (po 18 val. šv.Mišių) kviečiame į Baroko muzikos vakarą.
Dalyvauja Ūla Kinderytė (baroko smuikas) ir Vilimas Norkūnas (klavesinas). Programoje: Vėlyvojo
Renesanso ir Ankstyvojo Baroko instrumentiniai kūriniai. Renginio vedėjas: muzikologas Viktoras
Gerulaitis. Koncertas vyks šv. Mykolo koplyčioje.

motinos oktava
gegužės 3-10 d. švęsime Motinos dienos oktavą. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir
šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 3 ir 10 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos
Bernardinų bažnyčios meno vertybėms restauruoti.

evangelija (Lk 24, 35–48)

Paskaita „ką reiškia sąžininga žurnalistika?“

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 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 rd i n a i . l t

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Balandžio 23 d. 18 val. Bernardinų jaunimo centras kviečia į žurnalisto Simo Bendžiaus paskaitą
„Ką reiškia sąžininga žurnalistika?“ iš ciklo „Pilietiškumas krikčionišku požiūriu“. Paskaita vyks
Bernardinų bendruomenės centre. Info: http://bjcentras.lt.

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinuparapija.lt

2015 m. balandžio 19 d.

Viešpatie Jėzau,
atverk Raštų prasmę;
uždek mūsų širdis,
kai tu kalbi mums.

Padėkime irako krikščionių šeimoms
Kelerius metus stebėdami krikščionių situaciją Irake matome, kad paskutiniu metu dar labiau suaktyvėjo smurtiniai veiksmai, nukreipti prieš krikščionybę išpažįstančius žmones, kurie yra negailestingai persekiojami ir žudomi, naikinamos krikščionių bažnyčios. Tai liečia ir mus – nelikime
abejingi. Balandžio mėnesio pabaigoje į Lietuvą atskrenda šešios Irako krikščionių šeimos, vieną
iš jų patikėta apgyvendinti I-ajam Vilniaus dekanatui, kuriam priklauso ir mūsų parapija. Prašome
kiekvieno asmeninės pagalbos ieškant kuo arčiau miesto centro esančio buto, kuriame būtų galima
apgyvendinti atvykstančią šeimą. Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į parapijos koordinacinės
grupės atstovą Simoną Baliukonį: 869946234, baliukonis.simonas@gmail.com.

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

III VELYKŲ SEKMADIENIS

Sugrįžę iš Emauso, mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis
laužė duoną.
Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš
išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi
neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš
džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė
jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.
Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas
su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“.
Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės
ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai“.
V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a
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III VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 3, 13-15. 17-19; Ps 4; 1 Jn 2, 1-5a; Lk 24, 35-48
(Pr.: Ps 4, 7a) žerki ant mūsų tu, viešpatie,
savo veido palaimingąją šviesą!

rinkis gyvenimą!
Išgąstis ir džiaugsmas – šie du jausmai ryškiai atsispindi trečiojo Velykų sekmadienio
Evangelijoje. Apaštalai vis dar bijo prisikėlusio Jėzaus, jiems atrodo, jog tai mirusiojo
dvasia, vaiduoklis. Taip atsitiko greičiausiai todėl, kad apaštalai buvo pamiršę Jėzaus
žodžius apie prisikėlimą, taip pat pranašų skelbimą apie ateisiančio Mesijo kančią,
mirtį ir prisikėlimą. Tačiau Jėzus grįžta. Jis kiekvieną sekmadienį šventose Mišiose sugrįžta pas mus ir kiekvieną kartą, palinkėjęs ramybės, kreipiasi į kiekvieną iš mūsų rodydamas mums savo žaizdas, kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Per savo žaizdas Jėzus
mums skelbia gyvybės Evangeliją. Jėzui teko nemažai sugaišti laiko atveriant apaštalų
protus tam, kas Šventajame Rašte pasakyta apie Atpirkėją. Jėzus rodo savo žaizdas nukankintuose, išniekintuose žmonėse, nužudytuose kūdikiuose. Tai ne Jėzus yra mūsų
gyvenimo istorijos vaiduoklis, o mes esame vieni kitus bauginančios šmėklos. Mes gąsdiname kitus savo žiaurumu, griežtumu, negailestingumu, pavydu, abejingumu, atsakomybės neturėjimu. Žmogus, bijodamas Kristaus ir jo Evangelijos, pradeda bijoti ir
pats savęs. Kaip anuometinis karalius Erodas bijojo Betliejaus kūdikio, taip šiandieninis
žmogus baiminasi susilaukti kūdikio, kad jis nepakenktų jo sočiam, egoistiškam gyvenimui. Pasaulis kažkodėl išsigando savo kūdikių lyg kažkokių vaiduoklių ir juos įvairiausiais būdais žudo. Tokio siaubingo elgesio mastų su savo jaunikliais nerasime
gyvūnijos pasaulyje. Karuose ir stichinėse nelaimėse nežūsta tiek žmonių, kiek jų žūsta
nutraukus nepageidaujamą nėštumą. Žmogus paskelbė karą nekaltam, bejėgiui kūdikiui. Kas gali būti žiauriau ir siaubingiau!
Popiežius Jonas Paulius II mus moko: „Žmogaus gyvybė kyla iš Dievo; tai jo dovana,
jo paveikslas ir panašumas, dalijimasis jo gyvybės alsavimu. Taigi Dievas yra vienatinis
šios gyvybės Viešpats: žmogus negali daryti su ja, ką užsimanęs. Tik vienas Dievas yra
gyvybės Viešpats nuo pradžios iki pabaigos: niekas, jokiomis aplinkybėmis negali savintis teisės tiesiogiai sunaikinti nekaltą žmogų. Gyvybė patikėta žmogui kaip lobis,
kurio nevalia švaistyti, kaip talentas, kurį būtina gerai panaudoti“. Šv. Tėvas apgailestauja, kad šiandienis žmogus „gyvybės nebelaiko nuostabia Dievo dovana, šventybe,
patikėta jo atsakomybei, vadinasi, ir meilės pilnam rūpesčiui bei pagarbai“. Jautrumo
Dievui ir žmogui nuosmukis neišvengiamai lemia praktinį materializmą, dėl kurio veši
V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a

individualizmas, utilitarizmas ir hedonizmas. Gyvybei prieštaraujančius sprendimus
kartais lemia sunki ar net tragiška situacija – kančia, vienatvė, visiškas ekonominių perspektyvų nebuvimas, depresija ir nerimas dėl ateities. Kaip tik tame amžiuje, kai iškilmingai skelbiamos asmens teisės ir viešai tvirtinama gyvybės vertė, iš žmogaus gali būti
atimta ar paminta pati teisė į gyvybę, ypač reikšmingiausiais egzistencijos momentais:
gimimo ir mirties momentais. Šie pasikėsinimai nukreipti tiesiai į pagarbą gyvybei,
juose glūdi tiesioginė grėsmė visai žmogaus teisių kultūrai. Dievo žodis dažnai ragina
rodyti didžiausią rūpestį ir pagarbą tada, kai gyvybę susilpnina liga ar senatvė. Viena
moteris labai priešinosi, kad jos nepagydomai išprotėjęs vyras būtų išvežtas į pensionatą.
Žmonės sakė: „Tavo vyras serga. Vežk jį į pensionatą.“ – „Ne, jis mano vyras: aš su juo
pasiliksiu, nes prisiekiau jį mylėti.“ – „Bet juk jis nesupranta, kad tu jį myli.“ – „Nesvarbu, kad jis to nesupranta. Aš dabar jį taip myliu, kaip niekad, nes jam dabar, kaip
niekad, reikia mano meilės“. Kristus prašo jį mylėti ir jam tarnauti kančias patiriančiuose broliuose ir seseryse: išalkusiuose, ištroškusiuose, keleiviuose, nuoguosiuose, ligoniuose ir kaliniuose... Kas padaryta vienam iš jų, padaryta pačiam Kristui. Jėzus sako:
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“.
Iš Jėzaus žodžių, veiksmų ir paties jo asmens žmogus gali „sužinoti“ visą tiesą apie
žmogaus gyvybės vertingumą. Jėzus yra gyvas ir jo žodis lyg dviašmenis kalavijas dalija
pasaulį į dvi dalis: su Jėzumi ir prieš Jėzų. Jo gyvybės žodis žadina ir giliai skverbiasi į
mūsų širdis prikeldamas mus naujam gyvenimui.
Šiandien aiškiai bei tvirtai skamba Mozės kvietimas: „Žiūrėk! Šiandien padėjau prieš
tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. <...> padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi“
(Įst 30, 15.19). Šie žodžiai skamba mums, diena iš dienos pareigos kviečiamiems pasirinkti tarp „gyvybės kultūros“ ir „mirties kultūros“. Ginti ir stiprinti gyvybę, reikšti jai
pagarbą ir meilę – užduotis, kurią Dievas patiki kiekvienam žmogui, kviesdamas jį,
gyvą savo paveikslą, tapti dieviškojo viešpatavimo pasaulyje dalyviu.
Iš informacinio leidinio „Bažnyčios žinios“
teikiančių 2% gPm Paramą vilniaus Bernardinams dėmesiui !
Mielieji, džiaugiamės, kad, skirdami 2% nuo savo sumokėto GPM, prioritetu pasirenkate mūsų
Bernardinus ir brolių vienuolyną. Deja, ne visi teisingai užpildyti ir laiku pateikti prašymai yra
įvykdomi. Jūsų skirta parama nebus pervesta, jei liksite skolingas vieną ar kitą mokesčio litą.
VMI Elektroninėje deklaravimo sistemoje yra paskelbtos preliminarios Pajamų deklaracijos,
tad galite pasitikrinti, ar nesusidarė skola. Jei likote skolingi, būtina pateikti pajamų deklaraciją
GPM308 ir sumokėti susidariusią nepriemoką iki gegužės 1d. Atlikus šias prievoles, jūsų pateiktas prašymas FR 0512 bus įvykdytas ir parama mus pasieks.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą: gavėjo tipas E1 laukelis – 2.
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) e2 laukelis – 192095229.
http://parapija.bernardinai.lt

