Bernardinai
KOLUMBO RITERIŲ AGAPĖ

Šį sekmadienį, birželio 11d., po rytinių 10.30 val. Šv. Mišių Lietuvos Kolumbo riterių Bernardinų
apskritojo stalo nariai ir draugai organizuoja Agapę. Kolumbo riteriai – katalikų vyrų organizacija,
jau daugiau nei šimtą metų veikianti visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.
Kviečiame visus mūsų parapijiečius ir svečius susirinkti vidiniame kiemelyje, kur Kolumbo riteriai
daugiau papasakos apie savo veiklą, projektus. Br. Rolandas OFM ta proga visus atėjusius vaišins
savo gamybos gira. Laukiame jūsų!
J. RATZINGERIO KNYGOS „PRADŽIOJE DIEVAS SUKŪRĖ“ PRISTATYMAS

Bernardinai.lt kviečia į knygos pristatymą – diskusiją apie tikėjimo ir mokslo santykį. Birželio 11 d., sekmadienį, 18.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje įvyks Josepho Ratzingerio knygos „Pradžioje Dievas
sukūrė“ pristatymas.
Apie tikėjimo ir mokslo santykį diskutuos filosofas, filologas, kalbotyrininkas
ir vertėjas dr. Naglis Kardelis, biblistė doc. dr. Ingrida Gudauskienė, Teorinės
fizikos ir astronomijos instituto profesorius dr. Egidijus Norvaišas, br. Arūnas
Peškaitis OFM, Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotoja Rosita Garškaitė.
Pristatymo metu skambės trimitininko Dominyko Vyšniausko atliekama muzika. Kviečiame visus dalyvauti!
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KAMERINIO CHORO IŠ VOKIETIJOS „CAMERATA CAROLINA“ KONCERTAS

Birželio 17 d., šeštadienį, 19 val. Bernardinų bažnyčioje koncertuos Heidelbergo (Vokietija) universiteto kamerinis choras „Camerata Carolina“. Choro meno vadovas ir dirigentas prof. Franz
Wassermann. Programoje skambės sakralinės muzikos kūriniai. Maloniai kviečiame!
PRANCIŠKONŲ KAIMELIS „SAULĖS GIESMĖ“

Lietuvos jaunimo dienų metu, birželio 24 dieną, 14.30–17.30 val., Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios šventoriuje atsidarys pranciškonų kaimelis „Saulės giesmė“. Lankytojų čia lauks
indėnų palapinės, degs laužas, ant jo virs kaimiška sriuba ir ekologiška pievų žolynų arbata. Visas
tris valandas kaimelyje vyks nepertraukiamas šlovinimas, kurį ves jungtinė brolių pranciškonų
grupė „OFM United“, giesmių autorius ir atlikėjas kapucinas br. Tomek Pilch, s. Pranciška Bubelytė ir kiti Pranciškoniškosios šeimos nariai. Teminio užsiėmimo dalyviai galės asmeniškai pabendrauti su pašvęstojo gyvenimo broliais ir sesėmis, pasauliečiais pranciškonais ir pranciškoniškuoju
jaunimu. Ateik ir pamatyk!
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.
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

Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Apr 1, 8
EVANGELIJA (Jn 3, 16–18)
Jėzus kalbėjo Nikodemui:
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį
vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerknepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. tas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.
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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I SEKMADIENIO PO SEKMINIŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 34, 4b–6. 8–9: Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas
Dan 3, 52 - 56. P.: Garbė ir šlovė tau per amžius!
2 Kor 13,11–13: Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir
Šventosios Dvasios bendrystė
2 Kor 13,11–13: † Dievas siuntė savo Sūnų gelbėti pasaulio
„Dievas taip pamilo pasaulį“
Didžiausia tragedija pasaulyje yra tai, kad
žmonės nežino, jog Dievas juos myli. Kai kurie
tuo tiki miglotai. Jei iš tikrų jų susimąstytų, jie
netruktų suvokti, kad jų tikėjimas Dievo meile
yra labai blankus ir abstraktus. Nesuvokdami
Dievo meilės, žmonės nežino, kaip patiems mylėti
Dievą. Dažnai jie net nebando jo mylėti, nes tai
atrodo per sunku ir labai tolima.
Daugybei žmonių krikščionių tikėjimas tėra
lūpomis išpažįstamų dogmų ir doktrinų rinkinys,
įsakymai ir priesakai, kurių privalu laikytis ir
jiems priverstinai paklusti. Žinoma, krikščionys
turi išpažinti tikėjimo dogmas; jiems privalu
laikytis įsakymų. tačiau jie taip pat su didžiu
džiaugsmu turi suvokti, kad iš esmės krikščionių
tikėjimas yra Dievo ir žmogaus meilės nuotykis.
Ne paprastos, bet aistringos meilės nuotykis!
Dievas taip pamilo žmogų, kad sukūrė jį pagal
savo paveikslą. Dievas taip pamilo žmogų, kad
pats tapo žmogumi, mirė ant kryžiaus, buvo Tėvo
prikeltas iš numirusių jų, įžengė į dangų - ir visa
tai tam, kad sugrąžintų žmogų pas save, į tą
dangų, kurį žmogus per savo kaltę prarado.

Taip, žinoma, būdamas krikščionimi, žmogus
privalo išpažinti dogmas, tačiau visos jos byloja
apie meilę, kuri ir yra jų esmė. Dievas yra meilė.
Kur yra meilė, ten yra Dievas. Be meilės krikščionių tikėjimo dogmos ir doktrinos tėra negyvos
raidės, kurių neverta nė ištarti. Taip, žinoma,
krikščionis turi laikytis įsakymų, perduotų Mozei
ant Sinajaus kalno. Tuos pačius įsakymus
suprantamai, tvirtai, švelniai ir aiškiai patvirtino Kristus. Bet jų nevalia laikytis dėl negatyvių
nuostatų, iš baimės ar prievartos. Abiejų - naujojo ir Senojo - Testamentų visų įsakymų esmė yra
meilė, begalinė Dievo meilė!
Įsakymuose yra įrašytas meilės nuotykis, į kurį
Dievas nori įtraukti žmogų. Įsakymai paprasčiausiai liepia žmogui mylėti savo Viešpatį ir
Dievą, nuostabų Mylimą jį, ir mylėti savo artimą
kaip save patį. Didžiausia mūsų amžiaus tragedija yra tai, jog žmonės nesuvokia arba veikiau
nenori suvokti, kad Dievas juos pirmas pamilo
ir kad jų ramybė ir džiaugsmas slypi jų meilėje
Dievui.
Katerina de Hueck Doherty, † 1985

Švenčiausioji
Trejybė
Pirmąjį sekmadienį po Sekminių švenčiame Švč.
Trejybės iškilmę.
Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse
ir vienuolynuose
pamažu paplito
IX-XI a. Jai skirtas
sekmadienis po
Sekminių visiškai
tinka, nes Trejybės šventė skatina
mąstyti ir šlovinti
tokį Dievą, koks
Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje
metinio liturginio ciklo.
Šios dienos Mišių pradžios maldoje nuostabiai pabrėžiama ši perspektyva: „Dieve Tėve,
atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį –
ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms
giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums,
šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai
vienybei“.

Kas yra Dievas ir nuostabusis Jo slėpinys?
Anot filosofijos, Dievas yra Aukščiausioji
Būtybė, pirmas transcendentinis pradas, visos visatos pradžia ir pabaiga. Jis taip pat yra
vienintelis ir visagalis Senosios Sandoros Dievas, meilės ir gailestingumo kupinas Viešpats.
Tačiau iš Naujojo Testamento visumos iškyla
kitoks ir netikėtas apreiškimas: vienintelė dieviška ir visiškai paprasta prigimtis, neribota
galybė, visa ko, kas egzistuoja, šaltinis, gėrio,
amžinos šviesos ir ramybės vandenynas – visa
tai slypi trijuose atskiruose asmenyse, kurie gyvena susiję tarpusavio priklausomybės ryšiais ir
amžinai dalydamiesi pažinimu bei meile. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ar žmonių. Trejybės
asmenys neužsisklendę savyje; kiekvienas jų
visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo
ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė.
Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir
tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra
ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis abipusę jų meilę.
Leiskime savo širdis užlieti džiaugsmui dėl
tikėjimo į visagalį Tėvą, vienatinį Jo Sūnų Jėzų
Kristų ir gyvybę teikiančią Šventąją Dvasią.
Garbė Švenčiausiajai Trejybei dabar ir per amžių amžius!
Sekmadienių mišiolėlis "Gyvoji duona"

BIRŽELINĖS PAMALDOS

Kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio šeštadieniais po
vakarinių Šv. Mišių.
PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ

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.
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

Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19–22 d. Fatimoje kartu švęsti Lietuvos dieną ir kviečia į 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.
www.bernardinuparapija.lt

