
BERNARDINAI
Bernardinai

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 )  p a r a p i j aS k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

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 

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

IV VELYKŲ SEKMADIENIS 2018 balandžio 22  d.

Pasaulinė maldos už dvasinius 
pašaukimus diena

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 24 d. 18.30 val. Bernardi-
nų bažnyčioje. 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 baž-
nyčią).  Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos:  
Titas, tel. +370 650 74189

MALDŲ UŽ KUNIGUS JUDĖJIMO DALYVIŲ REKOLEKCIJOS –  
MALONĖS STEBUKLAS 

Laikas: Balandžio 28-29 d. Programoje: konferencijos, šv. Mišios, dvasiniai pokalbiai, bendruo-
meninė ir asmeninė malda, Susitaikinimo sakramentas, pasidalijimas grupelėse. Dalyvio mokes-
tis – laisva auka.  Jeigu negalite nieko paaukoti, tegul tai nebūna kliūtis dalyvauti rekolekcijo-
se. Rekolekcijos vyks Trinapolio rekolekcijų namuose, Verkių g. 70, Vilnius. Rekolekcijas veda 
Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserys. Rekolekcijų pradžia šeštadienį, 10 val. Mielai  
priimsime ir Jūsų draugus, kurie dar nesimeldžia už kunigus. Dėl registracijos kreiptis el. paštu  
emausas@gmail.com arba telefonu +370 682 45665.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 
Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vaka-
ras 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

ŠULINYS AFRIKAI 
Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia prisidėti prie Europos Pranciško-
niškosios 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.
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 Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už 
avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, ku-
riam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, pa-
lieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. 
Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys 
nerūpi. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savą-
sias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pa-
žįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau 

savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš 
šios avidės, ir jas man reikia atvesti, jos klausys 
mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas gany-
tojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gy-
vybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima 
jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš 
turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiim-
ti, tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo.

EVANGELIJA (Jn. 10, 11-18)  

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.   Jn. 10, 11    
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IV VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 4, 8–12: Nėra duota kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti

Ps 118, 1. 8–9. 21–23. 26. 28cd. 29. P.: Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,  
pačiu kertiniu pasidarė. / Aleliuja.

1 Jn 3, 1–2: Matysime Dievą tokį, koks jis yra
 Jn 10, 11–18: † Geras ganytojas už avis guldo gyvybę 

Evangelijos skaitinį komentuoja  
Nerijus Pipiras 

Turbūt visi prisimename pasakojimą, 
kaip Jėzus išgydo neregį. Tačiau fariziejai, 
užuot atpažinę Dievo darbus ir šlovinę Jį, 
neregį paprasčiausiai išmeta iš sinagogos. 
Eina lengviausiu keliu. Tarsi apeliuodamas 
į tai, Jėzus Jono evangelijoje ir sako gana 
ilgus žodžius apie Gerą jį Ganytoją.
Jėzus yra ganytojas, kuris kiekvieną pažįs-

ta, kuriam kiekviena avis yra svarbi. Dar 
daugiau, Jis guldo savo gyvybę už avis. Už 
tą vieną vienintelę.
Tai kitoks ganytojas. Tas, kuris nepasilie-

ka ten, kur patogu, kur apie viską pagal-
vota, kur, rodos, g yvenimas aprūpintas ir 
užtikrintas. Jis eina į kryžiaus vienumą, 
nes Jam avys svarbios. Jis eina į tas pačias 
radikaliauias apleistumo ir vienatvės vietas, 
kad vargšę avį paimtų ant savo pečių. Ro-
dos, nieko daugiau.
Ganytojo misija – ne teisti bet vesti. 

Dažnai apie tai nė nesusimąstau. Dažnai 
norisi pripažinimo, pagarbos, užtikrintumo. 
Tačiau juk mano pašaukimas – tiesiog būti 
avimi. Tuo gyvūnėliu, kuris daug ko bijo, 
neretai kur nors nuklysta. Tačiau būtent jo 

Ganytojas ieško, nes pažįsta balsą.
Ne tik balsą, bet ir kiekvieną ląstelę, o ji 

baimės apimta, neprisimena nieko kito, kaip 
tik drebėti.
Šiandien noriu dėkoti už tai, kad esu 

avimi. Už tai, kad savo gyvenimo pilnatvę 
galiu pajusti tik ant Gerojo ganytojo – To, 
kuriam rūpi avys – pečių. Galų gale, kaip 
nuostabu, kad pabuvęs ant Tavo meilės 
pečių, pajutęs gydantį prisilietimą, apie tai 
galiu liudyti kitiems: nuklydusi avis – pa-
laiminta ir didinga avis. Dėl jos ganytojas 
pažįsta visus krūmynus ir duobes. Vien 
tam, kad parodytų savo pečių jėgą. Dievo 
meilės jėgą.
Šiandien būtent tuo ir galiu dalytis, kartu 

su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II 
kartodamas: „Viešpatie Jėzau, Gerasis Ga-
nytojau, priimk mūsų garbinimą ir nuolan-
kią padėką už visus pašaukimus, kurių per 
savo Dvasią duodi savo Bažnyčiai“.

Iš  Bernardinai.lt   
Evangelijos komentarų archyvo

Tviterio tinkle paskelbta žinute popiežius 
Pranciškus priminė maldos ir šventumo sąsa-
jas. „Šventasis, – sakoma popiežiaus žinutėje, 

– tai maldos dvasios žmogus, trokštantis ben-
drauti su Dievu. Nėra šventumo be maldos.“ 
Šiuos žodžius popiežius paėmė iš praėjusį pir-
madienį paskelbto savo apaštališkojo paragi-
nimo „Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi 
ir džiūgaukite“) ketvirtojo skyriaus, kuriame 
gana daug dėmesio skiriama maldai kaip esmi-
niam šventumo keliu einančio žmogaus gyve-
nimo elementui.

Nors atrodo savaime suprantama, vis dėlto 
noriu priminti, rašo popiežius, kad šventumas 
reiškia ir nuolatinį atvirumą transcendencijai, 
kuris išreiškiamas malda ir adoravimu. Šven-
tasis – tai maldos dvasios žmogus, trokštantis 
bendrauti su Dievu. Jis dūsta uždarame šio 
pasaulio imanentiškume, stengdamasis ir au-
kodamasis jis veržiasi į Dievą, išeina iš savęs Jį 
šlovindamas, praplečia savo akiračius kontem-
pliuodamas Viešpatį. Netikiu, kad galėtų būti 

įmanomas šventumas be maldos.
Popiežius primena šv. Kryžiaus Jono pata-

rimą visada atsiminti, kad esame Dievo aki-
vaizdoje, su šiuo tikrumu širdyje dirbti visus 
kasdieninius darbus. Ar valgytum, ar gertum, 
ar kalbėtumeisi su žmonėmis, ar ką kita da-
rytum, visada trokšk Dievo, mylėk jį širdimi. 
Tačiau kartu reikalingos ir tik Dievui skirtos 
akimirkos, tik jam skirtos vienatvės valandėlės. 
Pasak šv. Teresės Avilietės, malda tai „intymi 
draugystė, tai dažnas buvimas vienu du su 
Tuo, kuris mus myli“. Norėčiau pabrėžti, rašo 
popiežius, kad tokios akimirkos skirtos ne tik 
išrinktųjų mažumai, bet visiems. Pasitikėjimo 
kupina malda tai širdies atvėrimas Dievui, tai 
visų kitų balsų nutildymas, kad išgirstume 
tyloje skambanti mielą Viešpaties balsą. Bū-
tent tokioje tyloje, padedant Šventajai Dvasiai, 
įmanoma atpažinti šventumo kelią, kurį Vieš-
pats mums nori pasiūlyti. Visiems mokiniams 
reikalingas toks buvimas su Mokytoju, toks 
įsiklausymas. Kitaip mūsų žodžiai bus ne kas 
kita kaip nereikalingai keliamas triukšmas. 
(plg. GE 147–150)

Bernardinai.lt

Popiežius Pranciškus:  
Nėra šventumo be maldos

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame jums už  pagalbą išgyvenant šaltą žiemos ir praside-
dančio pavasario  laikotarpį. Tuo tikslu ir toliau kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas ga-
lite, 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 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio (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


