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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 

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

KVIEČIAME Į PARODOS ATIDARYMĄ 
Birželio 3 d., sekmadienį, 11.30 val. Bernardinų bendruo-
menės centre bus atidaryta vektorinės tapybos darbų paroda 

„AŠ ESU“, skirta Lietuvos Atkūrimo 100-mečiui ir Tarptau-
tinei vaikų gynimo dienai paminėti.
Parodos atidaryme gros Bernardas Janauskas (tabla), Ado-
mas Šimkūnas (bansuri fleita), Liepa Kazlauskaitė (koncer-
tinės kanklės). Paroda veiks iki birželio 29 d. Maloniai kvie-
čiame apsilankyti. ŠVČ.KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) 

TĖVO DIENA
2018 birželio 3 d.Nr. 708

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. 
Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Jn 6, 51 

IŠKILMINGA DEVINTINIŲ  PROCESIJA VILNIUJE 
Birželio 3 d., sekmadienį, Bažnyčioje minima Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo (Devin-
tinių) iškilmė. Šia proga  13.30 val. vyks iškilminga procesija nuo Vilniaus Arkikatedros iki 
Aušros Vartų. 
15 val. – Malda prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios. 
Vilniaus Bernardinų parapijos parapijiečiai kviečiami rinktis šventoriuje ir kartu dalyvauti  
Devintinių procesijoje. 

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ 
Sekmadienį, birželio 10 d., po rytinių šv. Mišių, kviečiame į Parapijiečių Agapę, kuri vyks baž-
nyčios kiemelyje. Tegul karšta arbata ir mūsų visų suneštinės vaišės teikia jaukios bendrystės 
malonę!

RINKLIAVA 
Sekmadienį, birželio 3 d., visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popie-
žiaus vizito išlaidoms padengti.

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ   
Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos.
Šventosios Šeimos ikona –  tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš šeimos į šeimą, 
iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą ji vienija šeimas ir visą Bernardinų 
bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, ap-
lankė daug šeimų ir sutelkė daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas 
liesdama širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Šv. Šeimos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10:30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti 
ikoną į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordi-
natorę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, mob. +370 687 25109.

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada au-
kojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: 

"Kur paruošti tau Velykų vakarienę?" 
Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: "Eikite 

į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąso-
čiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, 
sakykite namų šeimininkui: 'Mokytojas liepė 
paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje ga-
lėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?' 
Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su 
baldais. Ten ir paruoškite mums". Mokiniai 
išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip 

EVANGELIJA (Mk 14, 12–16. 22–26)  
buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. 

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną su-
kalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė moki-
niams, tardamas: "Imkite, tai mano kūnas!" 
Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė 
jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: "Tai 
mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išlie-
jamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau 
nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, 
kada gersiu jį naują Dievo karalystėje". 

Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. 
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DEVINTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iš 24, 3–8: Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats
Ps 116. P.: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu.

Žyd 9, 11–15: Kristaus kraujas nuvalys mūsų sąžinę
Mk 14, 12–16. 22–26: † Tai mano kūnas, tai mano kraujas 

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena 

„Motina ir tėvas – du vieno Dievo kūriniai, tarsi du metų laikai – tokie skirtingi, saviti, unikalūs, 
tačiau kartu tokie savo poreikiais, vaikų meilės troškimu panašūs… 
Šį sekmadienį švenčiame Tėvo dieną. Prisiminkime, pagerbkime savo tėvus, tokius savus, tikrus, 
besidžiaugiančius, nuliūstančius, klystančius… Padėkokime jiems už tas dienas, akimirkas, kai jie 
mus mokė, dalinosi skalsiu žodžiu, santūriu džiaugsmu, tylia, bet tvirta išmintimi. Pasakykime, 
kaip mums svarbu, kad jie yra, kad jie mums brangūs tokie, kokie yra....“ 

Baigę maldas, mes pasibučiuojame taikos 
pabučiavimu. Po to brolių susirinkimo vadovui 
atnešama duonos ir taurė vandens bei vyno 
mišinio. Jis paima juos ir šlovina bei garbina 
visatos Tėvą Sūnaus ir Šventosios Dvasios var-
du, paskui kalba ilgą dėkojimo maldą – Eucha-
ristiją už visas gėrybes, kurių iš jo gavome. Jam 
užbaigus maldas ir dėkojimą – Eucharistiją, 
visi ten esantys žmonės sušunka: Amen! Amen 
– hebrajiškas žodis, reiškiantis „tebūnie taip“. 
Vadovui užbaigus Eucharistiją ir visai miniai 
atsiliepus, patarnautojai, mūsų vadinami 
diakonais, išdalija konsekruotą duoną bei vyną 
su vandeniu visiems dalyvaujantiems ir nuneša 
jų nedalyvavusiems.

Mes vadiname šį maistą Eucharistija, ir 
niekas negali joje dalyvauti, jei netiki mūsų mo-
kymo teisingumu, jei nėra nuplautas nuodėmių 
atleidimui gauti bei atgimimui ir jei negyvena 
pagal Kristaus įsakymus. Juk mes vartojame šį 
maistą ne kaip bendrą duoną ir bendrą gėrimą. 
Kaip Dievo Žodžio galybės dėka mūsų išgany-

tojas Jėzus Kristus priėmė kūną ir kraują dėl 
mūsų išganymo, taip ir duona bei vynas yra 
konsekruoti malda, sudaryta iš Kristaus žodžių. 
Šis maistas, per supanašėjimą turintis pamai-
tinti mūsų kraują ir mūsų kūnus, yra kūnas 
ir kraujas įsikūnijusio Jėzaus – toks mūsų 
mokymas. Savo atsiminimuose, vadinamuose 
evangelijomis, apaštalai liudija, kad Jėzus 
davęs jiems tokių nurodymų: jis paėmė duonos ir 
padėkojęs tarė: „Tai darykite mano atminimui: 
tai yra mano kūnas“ (Lk 22, 19). Jis taip pat 
paėmė taurę ir padėkojęs tarė: „Tai yra mano 
kraujas“ (Mk 26, 28). Ir jis davė jų vien jiems.

Po to, vėliau, mes atnaujiname šių dalykų 
atminimą tarp mūsų. Turintieji gėrybių ateina 
į pagalbą visiems stokojantiems, ir mes remiame 
vieni kitus. Visomis savo aukomis mes šlovi-
name visatos Kūrėją per jo Sūnų Jėzų Kristų ir 
Šventą ją Dvasią.

Šv. Justinas, † 165
Iš sekmadienių mišiolėlio Gyvoji duona

TĖVO DIENOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje birželio 3–10 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta 
intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadie-
niais (birželio 3 d. ir 10 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei senelių 
vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu surink-
tos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo restauravimui. 

„Atsimink“, sako Dievo žodis kiekvienam iš 
mūsų. Atsiminti tikėjimui yra tai, kas vanduo 
augalui. Be atminties tikėjimas negali augti. 
Atmintis yra svarbi, nes leidžia likti meilėje, 

nešiotis meilę širdyje, nepamiršti, jog esame 
mylimi.
Ir vis dėlto šiandien šis mums Viešpaties duo-
tas unikalus sugebėjimas yra nusilpęs. Kasdie-

"Eucharistija yra atminties sakramentas"

niame skubėjime jaučiamės užversti įvykiais ir 
žmonėmis. Ieškodami naujienų paskubomis 
verčiame puslapius, tačiau jie nepalieka atsi-
minimų. Taip, deginant atsiminimus ir liekant 
akimirkoje, rizikuojama likti paviršiuje, vie-
nam kitą keičiančių dalykų sraute, be gylio, be 
pločio, kuris mums primintų kas esame ir kur 
einame. Išorinis gyvenimas tampa fragmen-
tuotas, o vidinis sustingęs.
Eucharistijoje Viešpats, „gyvoji duona“, yra 
nuolankus maistas, kuris gydo mūsų atmin-
tį, sergančią skubėjimu. Eucharistija primena 
Dievo meilę mums ir tai, kad Dievas yra mūsų 
stiprybė ir mūsų atrama. Eucharistinis primi-
nimas – ne abstraktus, ne žodinis – mums yra 
gyvas ir guodžiantis Dievo meilės ženklas. Eu-
charistijoje sudėti Jėzaus žodžiai ir veiksmai, jo 

Velykų skonis, jo Dvasios kvapas. Ją priimant 
į širdį įsispaudžia tikrumas, kad esame jo my-
limi.
Eucharistijos mumyse lipdoma atmintis yra 
dėkinga, nes atpažinome save kaip mylimus 
ir Tėvo pamaitintus vaikus. Tai išlaisvinanti 
atmintis, nes Jėzaus meilė yra atlaidi, gydanti 
praeities žaizdas, ištvertų ir gautų nuoskaudų 
atsiminimą. Tai kantri ir drąsinanti atmintis, 
nes žinome, kad priešiškumuose Jėzaus Dva-
sia išlieka su mumis, kad Viešpats su mumis ir 
sunkiausiame kelyje.
Eucharistija taip pat primena, kad nesame ats-
kiri, bet esame kartu kaip kūnas. Jėzus mus su-
kviečia, kad kartu jį priimtume ir dalintumė-
mės. Eucharistija nėra sakramentas „tik man“, 
bet mums, Dievo tautai. Dėlto Eucharistija 
yra ir vienybės sakramentas, vienybė yra Eu-
charistijos šerdyje, ji gydo ambiciją užvaldyti 
kitus, pasiimti viską sau, skleisti nesantaiką ir 
kritiką. Eucharistija moko džiaugtis, mylėti be 
varžybų, pavydo ir apkalbų.
„Dalyvaudami Eucharistijoje šloviname ir dė-
kojame Viešpačiui už šią aukščiausią dovaną: 
gyvąją savo meilės atmintį, kuri iš mūsų lipdo 
vieną kūną ir veda vienybėn“. 

Popiežius Pranciškus


