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Kitas laikraštėlis – rugsėjo 3 d.

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!
KARTU DALYVAUKIME GARBINGOJO DIEVO TARNO
TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJOS IŠKILMĖSE

Birželio 25 d. 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje arkivyskupas ir kankinys
Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Tai nepaprastas istorinis įvykis ir ypatingų malonių metas. Vilniaus Bernardinų parapijos parapijiečiai kviečiami rinktis birželio 25 d. 9.30 val. Bernardinų bažnyčios
šventoriuje ir kartu keliauti į Katedros aikštę, kur nuo 10.00 val. Beatifikacijos dalyviams bus atveriami artimiausi sektoriai. 12 val. Katedros aikštėje
prasidės programa. Prieš šv. Mišias vyks birželinės Švč. Jėzaus Širdies pamaldos. Šv. Mišios prasidės 14 val., baigsis 16.50 val. Daugiau informacijos –
www.teofilius.lt.
Beatifikacijos iškilmių proga mūsų bažnyčioje birželio 25 d. 10.30 ir
13 val. šv. Mišių nebus.
REGISTTRACIJA Į PARAPIJOS VASAROS STOVYKLĄ

Skubėkite registruotis į parapijos vasaros stovyklą. Registracijos pabaiga birželio 22 d. 12 val.
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. Visa tai galite atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums
dėkojame. Broliai pranciškonai.
FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Mieli parapijiečiai, kadangi daugelis iš Jūsų išvyksta į parapijos vasaros stovyklą, režisieriaus
P. Lungino filmo „Dirigentas“ peržiūrą perkeliame į rugsėjo 4 d. 18.30 val. Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. Sekite informaciją mūsų parapijos tinklapyje.
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

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats; –
kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Jn 6, 51
EVANGELIJA (Jn 6, 51–58)
Jėzus pasakė žydų miniai:
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.
Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už
pasaulio gyvybę“.
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo
kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite
Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo,
neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano

kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį
gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.
Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir
aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas
ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane
valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi
iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė
ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

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

DEVINTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Įst 8, 2–3. 14b–16a: Valgydino mana, kurios nežinojai, kurios nė tavo tėvai nežinojo
Ps 147. P.: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį.
1 Kor 10, 16–17: Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas
Jn 6, 51–58: † Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas
„Ir Žodis tapo kūnu“. Šie žodžiai tapo tiesa
Betliejaus tvartelyje. Tačiau jie išsipildė dar ir kita
forma: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują,
tas turi amžiną jį gyvenimą“ (Jn 6, 54). Išganytojas
žino, kad esame ir liksime tik žmonės, kasdien kovojantys su savo silpnybėmis, todėl jis dievišku būdu
iš tikrų jų ateina padėti mūsų žmogiškumui. „Štai
gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“ (plg. Jn 6,
51). Tas, kuriam ta duona tampa kasdieniu maistu,
kasdien patiria Kalėdų slėpinio išsipildymą, Žodžio
įsikūnijimą.
Tai iš tiesų yra tikriausias kelias, - kad galėtume
nuolat išlaikyti vienybę su Dievu, su kiekviena diena
vis tvirčiau ir giliau įaugti į mistinį Kristaus kūną.
Žinau, kad daugeliui tai atrodys pernelyg radikalus
reikalavimas. Praktiškai daugeliui pradedančių jų tai
reiškia viso gyvenimo pertvarkymą, tiek išorinio, tiek
vidinio. Bet taip ir turi būti! Sukurti gyvenime erdvės
eucharistiniam Išganytojui, kad Jis mūsų gyvenimą
perkeistų į savą jį: argi tai per didelis reikalavimas?
Argi iš tiesų negalime paskirti vienos ryto valandėlės,

kurią, užuot blaškęsi susikauptume, užuot švaistę
jėgas, sukauptume jų tinkamai nugyventi dieną?
Tačiau, aišku, vienos valandos neužtenka. Reikia
taip gyventi, kad vis galėtum sugrįžti prie maldos.
Nebegalima ištižti, kad ir retkarčiais. Negalima
išvengti vertinimo tų, su kuriais kasdien susiduri.
Net jei ir nė žodis nepratariamas, gali nujausti kitų
požiūrį į tave. Tuomet bandai prisitaikyti prie savo
aplinkos, o jei tai nepavyksta, buvimas kartu virsta
kančia. Taip yra ir kasdien bendraujant su Išganytoju. Vis labiau įstengi pajusti, kas Jam patinka, kas
nepatinka. Jeigu iki šiol buvai daugmaž patenkintas
savimi, dabar tai pasikeis. Surasi daug to, kas yra
bloga, ir sieksi, kiek tik jėgos leis, tai pakeisti. Atrasi
ir tokių dalykų, kurie nebus nei gražūs, nei geri,
tačiau juos bus labai sunku pakeisti. Taip pamažu
tapsi labai mažas ir nusižeminęs, kantriai ir atlaidžiai žiūrintis į krislą kito akyje, nes turėsi rūpestį
pašalinti rąstą iš savosios.
Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein), †1942

Šiandien – Devintinės,
Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
Prisimename Didįjį ketvirtadienį, kai savo mirties išvakarėse, paskutinį kartą vakarieniaudamas su apaštalais, Viešpats Jėzus įsteigė
patį kilniausią sakramentą – Švenčiausiąją Eucharistiją (gr. Eucharisto – „dėkojimas“), kurioje pats Viešpats Jėzus aukojamas ir priimamas ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia.
Paskutinė vakarienė buvo tikra liturginė Auka,
ir šv. Mišios yra Jėzaus kančios gyvas atminimas bei sudabartinimas. Šv. Efremas Siras (†
373) sako: „Per Paskutinę vakarienę Jėzus paaukojo save; ant kryžiaus jis buvo paaukotas
kitų.“ Eucharistinė Auka, Viešpaties mirties ir
prisikėlimo atminimas, per amžius pratęsianti
kryžiaus Auką, ženklinanti ir kurianti Dievo
tautos vienybę ir statanti Kristaus Kūną, yra
viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Įsteigdamas altoriaus sakramentą
pats Jėzus kalbėjo „apie naująją ir amžinąją
Sandorą“, sudarytą jo išlietu krauju. Šis galutinis jo misijos tikslas buvo akivaizdus nuo jo
viešojo gyvenimo pradžios.

Bažnyčios tėvai nedvejodami tvirtino, kad
Bažnyčia tiki Kristaus žodžių ir Šventosios
Dvasios veikimo veiksmingumu vykdant
šį perkeitimą – duonos ir vyno esmėkaitą –
šv. Mišių metu. Šv. Jonas Auksaburnis († 407)
paaiškina: „Ne žmogus padaro, kad paaukotos dovanos tampa Kristaus Kūnu ir Krauju,
bet pats Kristus, kuris buvo dėl mūsų nukryžiuotas.
Šv. Tomas Akvinietis († 1274), didysis viduramžių teologas, sukūrė Viešpaties Kūno iškilmės Valandų liturgijos – Rytmetinės himną,
apibendrinantį katalikų eucharistinį pamaldumą: Klastingo mokinio mirtim / Išduotas
priešams pavydiems, / Save kaip valgį tikrąjį /
Pirmiau Jis duoda mokiniams. / Mums tapo
gimdamas draugu, / Paliko Kūną mums valgiu, / Atpirko mirdamas – Krauju, / Danguj –
save duos atlygiu.

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

IŠKILMINGA ŠVČ. SAKRAMENTO PROCESIJA VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS

Birželio 18 d., sekmadienį, Bažnyčioje minima Švč. Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių)
iškilmė. Šia proga Vilniuje rengiama iškilminga Švč. Sakramento procesija miesto gatvėmis. Vilniaus Bernardinų parapijos parapijiečiai kviečiami rinktis ir kartu dalyvauti Devintinių procesijoje. Birželio 18 d. nuo 12.00 val. parapijos vėliava jau lauks jūsų šalia Katedros varpinės.

Mieli parapijiečiai,
TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĘ KVIEČIAME MALDAI UŽ JAUNIMĄ IR PAŠAUKIMUS!

Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 23–25 dienomis Vilniuje, renginio organizatoriai kviečią visą tikinčiųjų bendruomenę susitelkti maldai už jaunimą bei pašaukimus. Šia proga
visus kviečiame jungtis į nuolatinę Švč. Sakremento adoraciją Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčioje
Lietuvos jaunimo dienu metu. Adoracijos pradžia birželio 23 d. 16 val. ir ji tęsis iki birželio 25 d.
13 val. Registruotis el. paštu ljd.adoracija@gmail.com arba tel. +370 648 41577.
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

Dėkoju už pagalbą ir nenuilstamą tarnystę parapijos veiklose. Prasideda atostogos. Linkiu,
kad tai būtų ypatingas Dievo artumos ir jo malonės laikas. Kad ir ką veiktumėte, kad ir kur
keliautumėte, tegul kiekviena atostogų diena būna pripildyta paprasto, džiugaus, palaiminto
buvimo Viešpatyje. Laukiu visų sugrįžtant pailsėjusių!
Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM
www.bernardinuparapija.lt

