Bernardinai
TĖVO DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje birželio 5–12 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 5 d. ir 12 d.) – 17 val. Savo
gyvų ir mirusių tėvelių bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos
metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo restauravimui.
BIRŽELINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio šeštadieniais po
vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

BERNARDINAI
Nr. 625

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Skubėkite registruotis į aštuntąją Bernardinų parapijos stovyklą. Visa informacija ir registracija
mūsų parapijos svetainėje www.bernardinuprapija.lt

X EILINIS SEKMADIENIS.
TĖVO DIENA

2016 birželio 5 d.

GAILESTINGUMO METŲ INICIATY VOS BERNARDINŲ PARAPIJOJE
2016-uosius popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo metais: „Labai trokštu, kad tos vietos,
kuriose reiškiasi Bažnyčia, ypač mūsų parapijos ir mūsų bendruomenės, taptų gailestingumo salomis
abejingumo jūroje!“
Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą švęsti Gailestingumo metus, su Dievo ir parapijiečių pagalba
imamės įvairių gailestingumo tarnysčių ir kviečiame savo parapijiečius su jomis ne tik susipažinti, bet ir prie jų aktyviai prisidėti, organizuojant, dalyvaujant ir meldžiantis.
Daugiau apie mūsų parapijos veiklas Gailestingumo metais rasite parapijos tinklapyje
www.bernardinuparapija.lt/veikla-parapijoje/gailestingumo-metu-iniciatyvos-bernardinu-parapijoje
KVIEČIAME Į KONCERTĄ
Birželio 18 d. po 17 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks koncertas skirtas Lenkijos Krikšto 1050
metų jubiliejui ir Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje. Koncertuos Lenkijos džiazo atlikėjų kolektyvas PIOTR BARON TRIO. Skambės religinių giesmių ir melodijų džiazo improvizacijos.
Koncerto iniciatorius – Lenkijos institutas Vilniuje.

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 raštinėje:
III, IV, V 9.00–11.00, 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

BERNARDINAI.LT NAUJIENOS
Naujas žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris
Pasirodė II-asis šių metų žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kurio pagrindinė tema –
susitikimas, santykis su kitu ir Dievu.
Knyga „Ateinu kaip gailestingumo Karalius“
Bernardinai.lt išleido Gailestingumo metams skirtą knygą „Ateinu kaip gailestingumo Karalius“ –
joje 33 dailininko V. Kvašio estampai ir 33-jų autorių apmąstymai Dievo gailestingumo tema.
Solidi knyga kiekvienam, ieškančiam santykio su Dievu.
Šias naujienas rasite mūsų knygynėlyje.

Didis pranašas atsirado mūsų tarpe.
Dievas aplankė savo tautą. Lk 7, 16
EVANGELIJA (Lk 7, 11–17)
Jėzus pasuko į miestą, vardu Najiną. Drauge
keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus
prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienatinį
sūnų motinos, o ta buvo našlė. Kartu ėjo nemaža miesto minia.
Pamačius motiną, Viešpačiui jos pagailo, ir
jis tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė neštuvus. Nešėjas sustojo.

O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai.
Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą,
sakydami: „Didis pranašas atsirado tarp mūsų“
ir: „Dievas aplankė savo tautą“. Tokios kalbos
apie Jėzų pasklido visoje Judėjoje ir visoje šalyje.

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
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X EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

1 Kar 17, 17–24; Ps 29; Gal 1, 11–19; Lk 7, 11–17
P. : Viešpatie, aš tave aukštinsiu: tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Kartais, skausmingomis g yvenimo akimirkomis, netekus mylimo žmogaus, sakoma:
„Jėzaus laikais, kai jis vaikščiojo šioje žemėje, buvo viltis neprarasti artimo žmogaus, nes
Jėzus galėjo jį prikelti.“ Tačiau taip mąstant,
Najino našlės sūnaus epizodas laikomas
praeities įvykiu, sukeliančiu nostalgiją ir net
tam tikrą pavydą. Evangelijos tikslas yra ne
sukelti nostalgiją ar pavydą, bet padėti mums
patirti g yvą Jėzaus buvimą tarp mūsų. Tai
tas pats Jėzus, gebantis nugalėti mirtį ir
netekties liūdesį, ir šiandien realiai veikia savo
Bažnyčioje, per sakramentus Šventojoje Dvasioje paliečia mūsų mirties neštuvus, tamsias
ir mirusias mūsų sielos sritis, ir sako: „Sakau
tau: kelkis!“
Lukas čia pirmą kartą Jėzų pavadina
„Viešpačiu“ (Lk7, 13). Išties šiuo įvykiu
aiškiai atskleidžiamas ne tik Jėzus žmogiškumas, bet ir jo dieviškoji prigimtis: jis,
būdamas tikras žmogus, gailėjosi raudančios
motinos ir, būdamas tikras amžinasis Dievas,
prikėlė jos sūnų. Prislėgta didžio sielvarto,
Najino našlė pradžioje galbūt ir neįtarė, kad
ją guodžia Tasai, kuriam per amžių amžius
„duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt
28, 18), kuris turi „mirties ir mirusių jų

pasaulio raktus“ (Apr1, 18). Jėzus prikelia žmones iš mirties savo galia, nes jis
yra Dievas. Svarbu atminti, kad visada tik
Dievas prikelia žmones iš mirties. Šventasis
ar pranašas tai daro Dievo, o ne savo vardu ar
galia (plg. 1 Kar17, 17–24; 2 Kar4, 32–37;
Apd9, 36–42).Mes nežinome, kokie buvo pirmieji ištarti jaunuolio (gr.neanìskos– tai būtų
apie 18–20 metų amžiaus vaikinas), sugrįžusio į g yvenimą, žodžiai. Lukas tik glaustai
pamini, kad „numirėlis atsisėdo ir pradėjo
kalbėti“ (Lk7, 15). Greičiausiai tai buvo
g yvenimo žodžiai. Jėzaus prikeltas žmogus
pradeda naują g yvenimą ir skelbia nuostabius
Viešpaties darbus – perėjimą iš sielvarto į
džiaugsmą, iš tamsos į šviesą, iš egoizmo
į g yvenimą dėl kito: „Tebūna pašlovintas
Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename
sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet
kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią
gauname iš Dievo“ (2 Kor1, 3–4).

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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

Tėvas – šeimos stiprybės šaltinis
Tėvo diena leidžia pažvelgti į tėvą kaip šeimos stiprumo, patvarumo, nesuardomo vieningumo ir ateities kūrimo simbolį. Jeigu tėvo
diena ir nėra taip jautriai aukštinama ir švenčiama, kaip motinos diena, tai vis dėlto susimąstyti apie šios šventės tikslą yra naudinga
visiems mums.
Istoriškai tėvas buvo ir yra karys, kuris gina
savo šeimą, o kartu tautos ir valstybės laisvę,
visuomenininkas, kuris dalyvauja aplinkos kūryboje, politikas, kuris tvarko valstybinį gyvenimą. Kiekvienas tėvas yra duonos pelnytojas,
jaunosios kartos ugdytojas, šeimos apsauga
ir sprendimų autoritetas. Beveik visi žvelgia į
savo tėvą, kaip į aprūpintoją pragyvenimu ir
savo vaikų ateities grindėją.
Tėvo dienos proga nekalbame apie tas išimtis, kurias matome savo aplinkoje, kai vieno ar
kito šeimos nario nerūpestingumas griauna šeimyninį gyvenimą, kurio
stabilumas yra ypač
svarbus
vaikams.
Gerai žinome, kad
tėvo
trūkumas
skaudžiausiai jaučiamas, kai dėl kokios nelaimės, ligos
ar pašalinių priežasčių šeima jo netenka. Motinos širdis
dėl to nepasikeičia,
jos meilė vaikams ne
tik nesumažėja, bet
dar labiau išauga,
tačiau tėvo buvimo
stoka apsunkina
šeimos gyvenimą auklėjimo,
ateities kūrimo ir mo-

ralinių pagrindų statymo požiūriu.
Tėvo reikšmės šeimos gyvenimui, visaverčiam vaikų auklėjimui niekas negali pakeisti,
nes niekas negali atstoti tėviškos atsakomybės,
kuri kyla iš prigimties tampant tėvu. Tėvas turi
jausti atsakingumą už šeimą bei vaikų ateitį ir
juo gyventi. Gyvenimas – nuolatinės pastangos siekti gėrio ir kasdienis rūpestis kurti naują gyvenimą savo vaikams. Taip yra kuriamas
gyvenimas Bažnyčiai, tautai, valstybei, visuomenei ir sau pačiam. Čia ir yra didžioji tėvo
atsakomybė – vaikai mokosi iš jo ir kuria kartu
su juo.
Tėvas daro įtaką savo vaikų moraliniam gyvenimui. Jo žodis, elgesys ir pavyzdys dažniausiai turi lemiamą reikšmę ne tik vaikystėje, bet
ir visame jų būsimame gyvenime. Tėvystė ir
dvasinis – moralinis gyvenimas yra neatsiejamai susiję. Ir šiuo atveju nevalia sumenkinti
tėvo autoriteto ir jo pareigų.
Šiandienos neramiame pasaulyje tėvo autoritetas ir žodžio galia turi dar didesnę reikšmę.
Tačiau ir pati visuomenė turi palaikyti tėvystę,
kuriant jaunosios kartos ateitį. Tai yra bendras
mūsų rūpestis ir pastangos, kad jaunimas kurtų savo gyvenimus remdamiesi tikrais moraliniais, religiniais ir tautiniais pagrindais.
Tėvo diena primena jo pareigas vaikams ir
šeimai. Ši šventė primena ir vaikų – mažų ar
suaugusių – pareigas tėvo atžvilgiu, kad yra
būtina savo tėvui tikra pagarba, nuoširdi meilė
ir jo įvertinimas. Išlaikyti šiandien tikrą tėvo
autoritetą – tai išlaikyti nepalūžusias šeimas.
Gerbti tikrąjį tėviškumą – tai stiprinti šeimos
vienybę, kurios reikia, kad užaugtų moraliai
brandžios asmenybės.

Kun. Paulius Bytautas OFM
Iš Bernardinai.lt archyvo
www.bernardinuparapija.lt

