Bernardinai
ŠULINYS AFRIKAI

Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia prisidėti prie Europos Pranciškoniškosios šeimos socialinės akcijos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas – surinkti lėšų
trims vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose. Paremti galima pervedant
auką akcijos svetainėje well4africa.eu arba už auką įsigyjant specialų socialinės akcijos puodelį,
platinamą parapijoje, tel. +370 678 22052.
2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Norime informuoti, kad 2018 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 25 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš
Italijos Simone di Gesu Frosali OFM. Stovyklos tema - „Maldos mokykla“. Maloniai kviečiame
planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Registracijos formą rasite tinklapyje
www.bernardinuparapija.lt nuo balandžio 23 dienos.
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!". Balandžio
26 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA
PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE".
Balandžio 30 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite: viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma balandžio gale.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel.+370 678 49651
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Balandžio 23 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Andriaus Juzėno filmą „Vilniaus getas“ (Lietuva, 2006 m.).
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės
per bažnyčią).
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos:
Titas, tel. +370 650 74189
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 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

Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių.

Lk. 24, 46

EVANGELIJA (Lk 24, 35-48)
O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir
kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems
apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp
jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš
išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė:
„Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta
dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas.
Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite:
dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote
mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas
ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir
stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko
nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žu-

vies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus
tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai,
kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis:
turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane
Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“.
Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų
Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas
kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių
ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms
tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų
nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

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
III VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 3, 13–15. 17–19: Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių
Ps 4, 2. 7. 9. P.: Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, savo veido palaimingąją
šviesą! / Aleliuja.
1 Jn 2, 1–5a: Jis yra permaldavimas už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes
Lk 24, 35–48: †Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių
Evangelijos skaitinį komentuoja
kun. Vytautas Rudis
Kas suskaičiuotų, kiek įvairiausiose tarptautinėse konferencijose ištarta žodžių apie taiką?
Tikriausiai milijardai. O kiek tam tikslui
išleista pinigų? Ko gero, tiek pat. Ar nuo to
padaugėjo taikos, mažiau pralieta kraujo?
Atsakymas tikriausiai atviras. Juolab, nerimą
kelia kitkas. Medijos retoriškai klausia: kur
2018-aisiais gali kilti karas? Tiek kalbų apie
taiką ir neišnykstantis karo pavojus.
Ne tarptautiniai forumai lemia taiką ar karą.
Žmogaus širdis. Pasaulinės taikos problema
glaudžiai susijusi su žmogaus širdies ramybe,
su taika žmogaus širdyje.
Šv. Jonas XXIII enciklikoje „Pacem in
terris“ rašė: „Pasaulis niekada nebus taikinga
vieta, jei taika neg yvens kiekvieno žmogaus
širdyje.“ Šv. Jonas Paulius II Pasaulinės
Taikos dienos proga (XVII) atkartojo: „Taika
kyla iš naujos širdies.“
„Ramybė jums!“ Šiandien žmogui ir žmonėms prabyla Kristus. Šis ramybės linkėjimas
– tai ypatinga ramybė – ramybė žmogaus širdyje, taika su savimi. Netekęs taikos su savimi,
žmogus kaltina visus ir viską, pamiršdamas
apie patį save – tą karo katilą, verdantį savo
širdyje. Būtent, širdis yra tas širšių lizdas –

visos ydos bei silpnybės, - kurios ir sąlygoje
kovą savyje, priešų paieškas ir nuolatinį karo
stovį. Ką jau kalbėt, jei tokie žmonės dar ir
charizmatiniai lyderiai, įtakingi valstybės lygio
veikėjai, kurių žodis lemia ginklų žvangėjimą
ir kraujo praliejimą.
„Ramybė jums!“ Bet kurgi ta ramybė?
„Jėzus atsirado tarp jų“ – štai ir ramybė. Jėzus širdyje. Taiką širdžiai atneša Dievas. Taiki širdis – Dievo paliesta širdis; širdis geliama
ne ydų ir silpnybių, o pilna Dievo malonės.
Širdžiai reikia Dievo. Jei širdyje nėra Dievo,
nėra ramybės, tuomet randasi visos prielaidos
neapykantos, keršto, pagiežos naikinančiai
ugniai.
Ramybę neša dieviškasis atleidimas. Mes tai
girdime kiekvieną kartą sakramentinės išpažinties metu, kai gauname išrišimą: „tesuteikia
tau atleidimą ir ramybę“. Gaivinanti malonės
versmė. Taika ir ramybė.
„Ramybė jums!“ Sako man. Tau. Kiekvienam. Kiek sugersim savyje Jėzaus ramybės,
tiek keisime save, savo aplinką, pasaulį; tiek
skleisime taikos oazę pasaulyje.

Malda ruošiantis
šv. Tėvo vizitui
Lietuvos vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus
vizitui, šv. Mišiose sekmadieniais būtų kalbama malda prieš baigiamąjį šv. Mišių palaiminimą:
Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų,
kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo
Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o
Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir
mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų
deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evan- bendruomenėse melstis popiežiaus intencija
bei už artėjantį Šv. Tėvo atvykimą.
gelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS „JĖZUS PRISIKĖLĖ“

Balandžio 15 dieną, 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje, besitęsiant Velykų laikui kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „JĖZUS PRISIKĖLĖ“. Jums koncertuos „Aidijos“ kamerinis choras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, styginių kvartetas „Fabula Rasa“,
solistė Simona Liamo (sopranas). Programos akcentai: šv. Pranciškaus maldų tekstai, turininga
W.A.Mozart’o, XX amžiaus užsienio taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika.
Koncerto generalinis rėmėjas Vytautas Mieliauskas, rėmėjas Vytenis Lazauskas.
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos padedant išgyventi šį šaltą žiemos ir prasidedančio pavasario laikotarpį. Tuo tikslu ir toliau kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas
galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos
sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui.
Platesnę informaciją, kokiais būdais galite pervesti paramą, rasite mūsų parapijos tinklapyje
www.bernardinuparapija.lt. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS

Iš Bernardinai.lt Evangelijos
komentarų archyvo

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų
namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti
pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą (FR0512 v.3):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
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