Bernardinai
LGBT+ TĖVŲ GRUPĖ

Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. Grupės
dvasinis palydėtojas – br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com.

BERNARDINAI

PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ

Vilniaus arkivyskupija 2017 m. spalio 19–22 d. organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą
aplankant ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija). Kelionės kaina –
630 Eur. Renkame parapijiečių piligrimų grupę keliauti kartu su Vilniaus vyskupais. Registracija vyksta parapijos raštinėje ir laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. Daugiau informacijos apie kelionę rasite mūsų parapijos tinklapyje: www.bernardinai.lt,
tel. +370 616 01159.
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KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

2017 gegužės 28 d.

Pasaulinė visuomenės
komunikavimo priemonių diena

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 stovyklaujančių 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.
ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE
ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA!"
"

Renkamės gegužės 30 d. 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje adresu
Maironio g.10, Vilnius. Šlovins Artūras Chalikovas.
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.

Eikite ir padarykite
mano mokiniais visų
tautų žmones, –
sako Viešpats. – Aš esu
su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos.

KARMELITIŠKOJO DVASINGUMO IR ISPANŲ MISTIKŲ PERLAI LIETUVIŠKAI!

Paštuvos seserys basosios karmelitės kviečia į karmelitiškojo dvasingumo ir ispanų mistikų perlu
tituluojamų knygų – Šv. Jėzaus Teresės (Avilietės) „Tobulumo kelio“ ir Šv. Kryžiaus Jono „Šviesos
ir meilės posakių“ – pristatymą.
Renginys vyks birželio 6 d. 19 val. Bernardinų bažnyčios Trijų karalių koplyčioje. Dalyvaus:
ispanas tėvas karmelitas Luis Arostegui Gamboa, knygų vertėja ses. Ieva OCD, redaktorė Elvyra
Kučinskaitė, ses. Laima OCD, br. Valdas OCD, dr. Aurimas M. Juozaitis ir kiti.

Mt 28, 19. 20

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį po rytinių (10.30 val.) Šv. Mišių visus kviečiame į suneštinę Parapijiečių Agapę: pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti.
Pirmoji vasaros agapė – birželio 4 d. Esate visi širdingai laukiami bažnyčios vidiniame kiemelyje.
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

EVANGELIJA (Mt 28, 16–20)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant
kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai
kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus
prabilo:
„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų
tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo,
ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami
laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš
esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

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

Bernardinai

ŠEŠTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn
Ps 47. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui
Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje
Mt 28, 16–20: † Man duota visa valdžia danguje ir žemėje
Paskutiniai Mato užrašyti Kristaus žodžiai
primena apie pasaulį perkeičiančią Dievo galią,
kuri viršija blogį, nuodėmę ir mirtį. Galią, kuri
suteikiama Jo Sūnaus mokiniams. Jie sutvirtinami būti tame pačiame pasaulyje, bet nuo šiol
jau būti kitokie - taip pat prikelti per tikėjimą
naujam g yvenimui, perkeisti pagal Tėvo mintį
ir malonę. Mokytojas ragina juos kuo plačiau
skelbti Gerą ją Žinią apie išganymą ir dalytis
gauta dovana. Ji suteikta ne keletui išrinktų jų,
bet kiekvienam, kuris pasirengęs atvira širdimi
ją priimti, nes Dievas visiems trokšta gerovės ir
g yvenimo pilnatvės. Dar po dešimties dienų, po
Šventosios Dvasios atsiuntimo Sekminių dieną,
regime apaštalus išėjusius į gatves, į miestus
bei kaimus ir konkrečiais darbais liudijančius
Išganymą, Dievo galią, atleidžiančią nuodėmes ir išvaduojančią iš blogio, atkuriančią bei
atnaujinančią g yvenimą.
Jėzus ne tik padrąsina mokinius nebijoti ateities, į kurią jie išeina be kūno akimis
regimo ir rankomis liečiamo savo vadovo, bet

ir stengiasi įtvirtinti juos naujoje bendrystėje
su Dievo Sūnumi. "Ir štai aš esu su jumis per
visas dienas iki pasaulio pabaigos", - tokiais
viltingais žodžiais Jėzus baigia savo misiją
pasaulyje ir kartu įvesdina mokinius į susitikimą, g yvenimą su Juo tikėjime. Neinant tikėjimo
keliu neįmanoma suprasti po Prisikėlimo
įvykusių dalykų. Šiam supratimui ir naujajam
bendravimui mokiniai buvo rengiami paskutines
keturiasdešimt dienų. Dar po dešimties dienų
apšviesti Šventosios Dvasios, kuri priminė viską, kas buvo įvykę, ir paaiškino, apaštalai išeis
skelbti Gerą ją Naujieną. Po Kristaus Prisikėlimo perversmą mokinių dvasioje, jų perkeitimą
per tikėjimą galime vertinti kaip antrą jį didį jį
stebuklą. Jis ypač svarbus mums, nes švęsdami
Velykas, Šeštines, o vėliau Sekmines regime ir
patiriame mūsų pačių perkeitimą ir sutvirtinimą
tikėjimo bei Gerosios Naujienos skelbimo kelyje.
kun. Aušvydas Belickas
Mažoji studija

TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 4–11 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais
(birželio 4 d. ir 11 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.
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

Vardan ko?
Katalikiškos
žiniasklaidos misija
šiandien
„Virė didžiulės diskusijos. Buvau ten. Visada
keliauju, tačiau nekalbu. Man labai svarbu tiesiog klausyti. Man reikia klausyti, leidžiu jiems
dirbti laisvai. Taip aš suvokiu, kaip iškeliamos
problemos, kokie yra pasiūlymai ir sunkumai
ir kaip yra atliepiami“, – taip apie savo dalyvavimą pirmojoje posinodinėje taryboje kalbėjo
popiežius Pranciškus.
Kuo šie žodžiai yra svarbūs svarstant žiniasklaidos misiją šiandienėje visuomenėje? Visų
pirma todėl, kad katalikiškos žiniasklaidos,
kokią ją įsivaizduoju, pareiga yra ne tik kalbėti,
tačiau visų pirma ir išklausyti, ne tik gaminti
turinį, koks yra svarbus mums, tačiau stengtis
atsakyti į esminius klausimus, kylančius visuomenėje. Tarp keturių sienų užsidariusi žiniasklaida labai lengvai gali tapti monologu, kai
kalbame tik mes, o skaitytojas tik skaito. Tai
būtų klaidingas kelias, nes vaisinga katalikiška
žiniasklaida gali būti tik tokia, kuri geba leistis
į pačius atokiausius mūsų visuomenės pakraščius, į tolimiausias periferijas tam, kad kalbėtų
apie tai, kas iš tiesų skauda toje aplinkoje. Įsivaizduoju žiniasklaidą, kuri atsiliepia į keliamus net ir pačius nepatogiausius klausimus, o
ne bando sunkius dalykus užgožti dirbtinai
kuriamomis „karštomis“ temomis ir skandalėliais. Įsivaizduoju žiniasklaidą, suteikiančią
balsą bebalsiams, kalbančią apie tai, kas norima nutylėti, nepatogią tiems, kurie nori dirbtinio patogumo, siekiančią padėti, o ne smerkti
ar priklijuoti etiketę.
Katalikiška žiniasklaida yra evangelizacijos
įrankis. Tai yra bandymas suaktualinti Evangelijos žinią mūsų dienai, kad tai būtų ne tik
rutininis teksto perskaitymas, bet tikroji druska, keičianti mūsų kasdienybės skonį. Popie-

žius kadaise kunigams yra pasakęs eiti ir daugiau nebekartoti nuobodžių pamokslų. Tas
pats pasakytina ir apie katalikišką žiniasklaidą,
kuriai gresia tapti nuobodžia, išsikvėpusia, jei
ji nesugebės savo žinioje sudabartinti Gerosios
naujienos.
Be to, šiandienėje visuomenėje egzistuoja
spaudimas traktuoti tikėjimą tik kaip asmeninį dalyką, kuris turi būti apribotas tik privačia
erdve. Mes, katalikiškos žiniasklaidos atstovai,
turime pareigą kalbėti apie tai, kad krikščionybė nesibaigia peržengus namų ar Bažnyčios
šventoriaus slenkstį. Bažnyčios socialinis mokymas kalba ir apie viešąją erdvę ir pamatinius jos
sutvarkymo principus. Tad katalikiška žiniasklaida yra neįsivaizduojama ne tik be religijos
skilties, tačiau ir be kataliko požiūrio į politiką, visuomeninį gyvenimą, kultūrą. Negalime
nusišalinti nuo šių svarbių klausimų, priešingai,
turime būti aktyvūs dialogo dalyviai.
Žodis dialogas čia yra labai svarbus, kadangi savo valstybe kaip bendrais namais turime
dalintis ir su kitų konfesijų, religijų išpažinėjais, taip pat ir netikinčiais žmonėmis. Turime
stengtis išgirsti bei suprasti jų argumentus, turime stengtis, kad išgirstų bei suprastų ir mus.
Dialogas nereiškia savųjų principų, normų išsižadėjimo. Dialogas reiškia gebėjimą prieš kalbant pačiam išgirsti kitą, jį suprasti ir tuomet
reaguoti, kontrargumentuoti. Dialogas nėra tik
apie pastangą nugalėti kitą arba būti nugalėtam. Tai nėra nulinės sumos žaidimas. Veikiau
dialogas yra apie tai, kaip išlaikyti santykį nepasiduodant pagundai dėl egzistuojančių skirtumų užsidaryti ir atsiriboti savo apkasuose.
Beje, dialogo labai reikia ir pačiai katalikų bendruomenei, kur pernelyg daug jėgų išeikvojama
siekiui priklijuoti kokią nors etiketę ryškinantis, kas gi yra tikras ar netikras Dievo tarnas. O
gal verčiau tą energiją reikėtų išnaudoti ieškant
sąlyčio taškų, kurie suburtų mus bendrai veikla
Dievo, artimo ir tėvynės labui?
Donatas Puslys,
Bernardinai.lt vyr. redaktorius
www.bernardinuparapija.lt

