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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 

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

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadienio, 
ketvirtadienio ir penktadienio vakarais prieš šv. Mišias (17.30 val.), šeštadieniais po vakarinių  
šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ 
2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubilie-
jus. Šia proga Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19–22 d.  
Fatimoje kartu švęsti Lietuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę  
lėktuvu į Fatimą aplankant ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija).  
Renkame parapijiečių piligrimų grupę keliauti kartu su Vilniaus vyskupais. Registracija vyksta 
parapijos raštinėje ir laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. 
Daugiau informacijos: www.bernardinai.lt, tel.: +370 616 01159.

PASIRUOŠIMAS JUBILIEJINIAM „VILTIES BĖGIMUI“ SU BR. EVALDU DARULIU 
Mūsų parapijos klebonas br. Evaldas Darulis kviečia visus norinčius sportuoti į atviras bėgimo 
treniruotes, kurios vyksta kiekvieną antradienį nuo 19 val. Bėgikai renkasi prie A. Mickevičiaus 
paminklo. Šios treniruotės bus pasiruošimo jubiliejiniam „Vilties bėgimui“ dalis.

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ  
Mieli parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.  
Labiausiai šių metų stovyklai mes prašome šachmatų. Taip pat reikalingos įvairios priemonės sto-
vyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inventoriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių 
reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite 
atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. Broliai pranciškonai.

FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Eldaro Riazanovo filmo „Brangioji Jelena Sergejevna“ per-
žiūrą. Peržiūra vyks gegužės 15 d. 18.30 val. Bernardinų bendruomenės centre (įėjimas į kiemo 
pusės per bažnyčią). Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. 
Daugiau informacijos: tel. +370 686 73408, Gintarija; tel. +370 662 51793, Vidmantė. Visi esate 
labai laukiami. 

BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRO 10-MEČIO JUBILIEJUS 
Gegužės 10 d., trečiadienį, kviečiame visus dalyvauti  Bernardinų jaunimo centro  dešimtmečio 
jubiliejaus šventėje. Nuo 17.30 val. Bernardinų bažnyčioje  jau skambės BJC šlovintojų giesmės, 
o 18.00 val. kartu švęsime šv. Mišias. Po šv. Mišių visus kviesime į vienuolyno kiemelį – šlovinti 
Viešpatį giesmėmis ir paragauti šventinio torto. Taip pat šventės metu bus galima aplankyti  Ber-
nardinų jaunimo centro  dešimtmečio veiklos nuotraukų parodą.

IV VELYKŲ SEKMADIENISNr. 662 2017 gegužės 7 d.

Motinos diena

Pasaulinė maldos už dvasinius  
pašaukimus diena

Aš – gerasis ganytojas, – 
sako Viešpats: – aš pažįstu 
savąsias avis, ir manosios 

pažįsta mane. 
Jn 10, 14 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro 
vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, 
tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, 
tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, 
ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis 
vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, 
jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta 
jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo 
bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“. 

EVANGELIJA (Jn 10, 1–10)  
Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie ne-

suprato, ką tai reiškia. 
O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau 

jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs 
atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų 
avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus 
išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Va-
gis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš 
atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad 
apsčiai jo turėtų“. 
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IV VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 2, 14a. 36–41: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju

Ps 23. P.: Mane Viešpats gano; man nieko nestinga. / Aleliuja.
1 Pt 2, 20b–25:  Jūs sugrįžote pas savo sielų ganytoją

Jn 10, 1–10: † Aš – avių vartai

Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra vadinamas 
Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šį sekmadienį 
Bažnyčia kviečia melstis už pašaukimus. Tad ir 
pakluskime tam kvietimui, nes mums reikia gany-
tojų, ypač šiais laikais.

Dievas kalba per pranašą Ezekielį, sakydamas: 
„Štai aš pats rūpinsiuosi savo avimis, ir jų ieško-
siu, suieškosiu paklydusias, sugrąžinsiu išblašky-
tas, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas“ 
(Ez.34:11-16). 

Jėzus sako: „Jis šaukia savąsias avis vardais ir 
jas išsiveda.“  Naktį daugelis piemenų  suvarydavo 
savo kaimenę į bendrą avidę. Ryte vienas piemuo, 
kuris anksčiau atsikeldavo, pašaukdavo savo avis, 
jo avys pažįsta piemens balsą ir  jį seka. Kitos avys 
likdavo dar avidėje. Taip ir tikras tikintysis klauso 
Jėzaus balso ir Jį seka. Ar mes mokame klausytis 
Jėzaus balso? Dažnai girdime net tris balsus: savo 
balsą, šėtono balsą, norintį mus pražudyti, ar 
nuvesti į klystkelius, ir Jėzaus balsą. Kaip svarbu 
yra atpažinti tikrojo Ganytojo balsą.

Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau 
jums: aš – avių vartai.“ Vieninteliai vartai, pro 
kuriuos Jis kviečia įeiti į avidę. Jėzus toliau 
kalbės: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 

nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“ 
(Jn.14,6) Kiekvieno iš mūsų valioje atverti šiuos 
vartus ne tik paskutinę dieną ar mirties valandą. 
Kodėl nežengiame pro šiuos atvirus vartus pas 
Dievą jau dabar?

„Vagis ateina tik vogti, žudyti,naikinti.“ Jėzus 
pateikia šiuos negatyvius pavyzdžius, kad mes 
geriau suvoktume Jo pasiūlymo teigiamybę. Eko-
nominėje, politinėje, techninėje srityje žmogus savo 
darbu siekia įvairiopo išlaisvinimo; šių pastangų 
nereikia niekinti, visi krikščionys privalo panašiai 
darbuotis. Tačiau Jėzus primena, jog vienintelį 
radikalų išlaisvinimą siūlo tik Dievas. Visi kiti 
išlaisvinimo ar laimės pažadai yra apgaulė. 
Ateizmas žmogui pateikia sužalotą įvaizdį. 
Žmogus pilnatviškai gyvena atsivėręs vien Dievui. 
Jėzus yra vartai. Kas žengs pro šiuos vartus bus 
išgelbėtas. 

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad 
apsčiai jo turėtų.“  Ne tik po mirties, bet dabar. 
Dabar! Paskaitykime 23-čią psalmę: „Viešpats 
mano Ganytojas, man nieko netrūksta.“ 

Vincas Kolyčius 
Bernardinai.lt

Dievo Motina Marija

Šis sekmadienis – Motinos diena. Motinos 
vardas Lietuvoje nuo seno visų pirma siejamas 
su Dievo Motinos Marijos vardu. Yra daug Jos 
vardo bažnyčių, stebuklais garsėjančių paveiks-
lų. Tačiau ne taip lengva rasti tekstų, kurie ne 
tik tikėjimą, bet ir mąstymą priartintų prie šio 
vardo. 

 (...) Žmonių meilė ir nuoširdumas nepagailė-
jo “Viešpaties tarnaitei” titulų. Peržvelkime Jai 
skirtas litanijas, ko tik jose nerasime? Marija 
pavadinta ir rože, ir indu, ir bokštu, ir žvaigž-
de. Tai yra mums suprantami žodžiai. Bet kai 
tariame “Dievo Motina”, prieš mus stoja pa-
slaptis. Per menkas yra mūsų protas suprasti, 
kaip visatos Kūrėjas galėjo tvarinį išaukštinti 
ligi savo Motinos garbės ir kaip tas tvarinys 
drįso vadinti Dievą savo Sūnumi. Tačiau tai 
yra ne pasaka, bet tikrovė: amžinajam žodžiui 
tapus žmogumi, Marija tapo Dievo Motina.

Nustebęs šv. Anzelmas kalbėjo: “Nieko nega-
lima lyginti su Marija. Tik vienas Dievas yra už 
ją didesnis!”. Dievo Motinos didybę mes šiek 
tiek suvoksime, jei atsiminsime, kad visi pasau-
lio mokslininkai, karaliai, kunigai ir dangaus 
angelai kartu sudėjus nėra žmonijai tiek davę, 
kiek yra davusi Marija savo Sūnaus Jėzaus as-

menyje. Visa tai padarė dangaus pasiuntiniui 
duotas Jos sutikimas: “Teesie man, kaip tu 
pasakei” (Lkl, 38). Ir tada “Žodis tapo kūnu 
ir gyveno tarp mūsų” (Jn l, 14). Kadangi “tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas” 
(Jn l, 1), tai ir Jo motina yra Dievo Motina.

Bet Dievo Sūnaus įsikūnijimas buvo tiktai iš-
ganymo plano pradžia. Motinystės ryšys Mari-
ją jungia su visu išganymo darbu. Kol vaikutis 
Jėzus dar nebuvo pasirodęs pasaulyje, Marija iš 
savo sielos gelmių siuntė Jam savo maldas. Kai 
kietos žmonių širdys nedavė Jai vietos Betlieju-
je, bet privertė apsigyventi gyvulių tvarte, savo 
motinišku glėbiu Ji gynė tą dieviškąjį vaikutį 
nuo šalčio. Kai Erodo žiaurumas tą naujagimį 
vijo į Egiptą, Marijos motiniškos rankos buvo 
vienintelė Jo apsauga. Kai Išganytojas “augo 
metais ir išmintimi” Nazareto namelyje, mo-
tiniškos Marijos akys saugojo Jį dieną ir nak-
tį. Ir kai Jis ant Golgotos grūmėsi su mirtimi, 
kai gęstančios Jo akys iš visų pusių matė tiktai 
priešus, motina – Dievo Motina – savo Sūnaus 
neapleido, bet stovėjo po Jo kryžiumi su skaus-
mo perverta širdimi. Tokia Motina ir Mergelė 
Marija yra verta didelės pagarbos. (...)

Apie Švč. Mergelę Mariją galima daug pasa-
kyti, minėti Jos skaisčią, nuodėmės nepaliestą 
sielą, aukos ir meilės gyvenimą, Jos herojiškas 
dorybes. Marijai tinka gražiausi ir garbingiau-
si vardai. Tačiau mes niekuo neišreikšime Jai 
didesnės pagarbos kaip pavadindami Ją Dievo 
Motina.

pagal  kunigo Povilo Jako (1908 – 1968)  
paliktus tekstus

MOTINOS DIENOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje gegužės 7–14 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių li-
turgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 7 ir 14 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.

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE – ATVIRŲ DURŲ DIENA 
Atvirų durų dienos programa prasidės gegužės 13 d. 11 val. šv. Mišiomis, kurias aukos seminari-
joje dirbantys kunigai. Po ekskursijos, kurioje esate kviečiami apžiūrėti seminariją ir sužinoti apie 
kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, bendroji Atvirų durų dienos programa baigsis, o 
mąstantieji apie kunigystės kelią galės susitikti su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supažin-
dinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.


