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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

Judui pasišalinus, Jėzus prabilo: 
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas 
pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas 
per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bema-
tant jį pašlovins. 
Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs 

ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu 

žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite 
eiti... Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs 
vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi 
pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite 
vieni kitus“. 

EVANGELIJA (Jn 13, 31–33a. 34–35)  

Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; – 
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.   Jn 10, 14

V VELYKŲ SEKMADIENIS 2019 gegužės 19 d.Nr. 749

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS    
Gegužės 26 d., 10.30 val. šv. Mišių metu  
mūsų  parapijoje Vilniaus arkivyskupas me-
tropolitas Gintaras Grušas teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. 
Taip pat Jo ekselencija 9 val. aukos šv. Mišias 
anglų kalba.

KVIEČIAME Į TALKĄ BERNARDINUOSE    
Maloniai kviečiame jus į dviejų vakarų talką Bernardinų bažnyčioje. Valysime langus, suolus, 
grindis ir kita. Lauksime talkininkų gegužės 27-28 d., pirmadienį ir antradienį, nuo 18.00 val. 
iki 21.00 val. Kas nesuspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau. Prašytume, jei galite, atsinešti savo 
valymo ir darbo priemones: šepetį, šluostę, kibirą, pirštines... Jei neturite, rasime bažnyčioje. Po 
talkos jūsų lauks šilta arbata! Jei turite klausimų, galite teirautis tel. +370 650 74189 (Titas).

KVIEČIAME REGISTRUOTIS  
Į PARAPIJOS VASAROS STOVYKLĄ     

2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d. po-
ilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovyklos tema – „Lobis moliniuose 
induose“ (2 Kor 4,7). Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp 
grožio ir trapumo. Stovyklos metu, vedami br. Federico Russo OFM (Italija), 
aptarsime  krikščionio vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Žvelgdami į šventųjų, 
pranašų, Jėzaus gyvenimus ir remdamiesi Popiežiaus Pranciškaus encikliko-
mis bei mokymu bandysime pamatyti iš šalies save ir kitus krikščionis. 

Taip pat stovyklos metu paskaitą „Krikščionys: progresas, atsilikimas, ėjimas drauge“ skaitys VU 
prof. Paulius V. Subačius.
Džiaukimės, galėdami praleisti vasaros laiką drauge ir iki pasimatymo stovykloje!
Registracija į stovyklą bei paaugliams skirtą pastovyklę internetu parapijos svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt: http://bit.ly/stovykla2019 arba http://bit.ly/pastovykle2019

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM    
Gegužės 27 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime 
vieną ryškiausių režisieriaus Raimundo Banionio filmų „VAIKAI IŠ AMERIKOS VIEŠBUČIO“ 
(1990, Lietuvos kino studija). Tai filmas apie lietuvių „hipių“ kartą, apie metą, kai susidegino 
Romas Kalanta, kai prasidėjo menininkų emigracija, kai suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla.
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
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Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į 
Dievo Motiną. Tai laikas, kai padaugėja besimel-
džiančiųjų Rožinio malda, namuose ir bažnyčiose 
kalbama Marijos litanija, dažnėja piligrimystės į 
jos šventoves, jaučiame stipresnį poreikį kreiptis į 
Mergelę Mariją malda. Ypatingą dėmesį Mergelei 
Marijai šiomis dienomis išreiš-
kiame gėlėmis ir liaudies pamal-
dumo papročiais. Kaip susiklostė 
ši tradicija? 

Rožinis gimė viduramžiais. 
Kastilijos karalius Alfonsas X, 
vadinamas  išmintinguoju, 1100 
m. rašytame tekste apibūdina 
Mariją kaip „Rožių rožę, gė-
lių gėlę, išrinktąją tarp moterų, 
šventųjų šviesą“. Vėliau palai-
mintasis dominikonas Henrikas 
Susas, vokiečių mistikas, gyve-
nęs tarp 1295 ir 1366 m. kreipėsi 
į Mariją: „Būk palaiminta gims-
tanti aušra, virš visų kūrinių, tebūna palaiminta 
tavo veido gėlių, raudonųjų rožių pieva, papuošta  
amžinosios išminties rože!“

Pirmosios pamaldžios praktikos susiję su gegužės 
mėnesiu atsirado šešioliktajame amžiuje. Su tuo sie-
jamas šv. Pilypas Neris, kuris Romoje mokė jaunimą 
apipinti gėlėmis Dievo Motinos atvaizdą, giedoti jai 
giesmes. O 1677 m. Italijos Fiesolės mieste suburta 

V VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 14, 21b–27: Jie apsakė bendruomenei, kokius didžius darbus nuveikęs  
Dievas per juos

Ps 145. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. / Aleliuja
Apr 21, 1–5a:  Dievas nušluosto kiekvieną ašarą nuo jų akių

Jn 13, 31–33a. 34–35: † Aš jums duodu naują įsakymą,  
kad jūs vienas kitą mylėtumėte

Mano įsakymas –  
mylėkite vieni kitus

Ir koks yra tas įsakymas, kurio laikydamiesi 
mes Dievą mylėsime? Paklausyk Jo paties, 
sakančio: „Šis yra mano įsakymas - mylėkite 
vieni kitus" (plg. Jn 15,12). Tu matai, kad 
tarpusavio meilė yra meilės Dievui pamatas, o 
ji yra visų Dievo įsakymų išpildymas. Dėl šios 
priežasties Jis draudžia prisirišti prie tų že-
miškų dalykų (t.y. valg ymo, turto, nuosavybės, 
garbės, kilmingumo ir t. t.) ir ragina išsiža-
dėti viso savo turto kiekvieną, kuris tik geiste 
geidžia tapti Jo mokiniu. Tada brolis pasakė: 
„Kadangi tu, Tėve, pasakei, kad privalu 
vertinti meilę kiekvienam žmogui labiau už 
visa, kas regima, ir net labiau už patį kūną - 
kokiu būdu aš sugebėsiu mylėti tą, kuris manęs 
nekenčia ir nuo manęs nusisuka? Jeigu jis man 
dar ir pavydi, mane apsvaido šmeižtais, prieš 
mane yra klastingas, jeigu rezga man pinkles 
- kaip aš galėsiu jį mylėti?" Man regis, Tėve, 
kad tai yra neįmanoma prigimčiai, nes liūdesio 
aistra savo prigimtimi verčia nusigręžti nuo 
nuliūdinančiojo".

Ir senolis atsakė: „Jei kalbėsime apie roplius 
ir laukinius žvėris, kuriuos valdo jų prigimtis, 
išties yra visiškai neįmanoma, kad jie nesigintų 
tiek, kiek pajėgia, prieš skausmą sukeliantį jį, 
tačiau tiems, kurie yra sukurti pagal Die-
vo paveikslą ir vadovaujasi protu, kurie yra 
palaikyti vertais Dievo pažinimo ir yra gavę 
iš Jo įstatymą, yra įmanoma nenusigręžti nuo 
tų, kurie sukelia jiems liūdesį, ir mylėti tuos, 
kurie jų nekenčia. Todėl Viešpats, sakydamas: 
„Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, 
kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jus 
prakeikia, melskitės už savo niekintojus" (Lk 
6, 27-28), mums paliepia ne tai, kas neįma-
noma, bet, savaime suprantama, tik tai, kas 
yra įmanoma, nes priešingu atveju Jis nebaustų 
įstatymo pažeidėjo. Pats Viešpats atskleidžia, 
parodydamas mums tai savais darbais, taip 
pat ir visi Jo mokiniai, dėl artimojo meilės 
kovodami iki pat mirties ir karštai melsdamiesi 
už savo žudikus.

Šv. Maksimas Išpažinėjas, † 662

brolija, vadinta „Comunella“, kuri gegužės mėnesį 
giedodavo giesmes Mergelei Marijai. Giesmės pra-
dėtos giedoti gegužės pirmąją dieną, vėliau prijungti 
sekmadieniai ir galiausiai visos dienos. Tai buvo pa-
prasti ritualai, apipinti maldomis, litanijomis, išpuo-
šiant gėlėmis Marijos statulas.

Tačiau „oficialiai“ gegužės mė-
nesį kaip Marijos mėnesį nurodė 
jėzuitas Annibale Dionisi, kuris 
1725 m. Parmoje išleido knygelę 

„Marijos mėnuo, ar tebūna ge-
gužės mėnuo pašvęstas Marijai, 
praktikuojant įvairias dorybių 
gėleles, jai atsidavusių tikinčiųjų 
pasiaukojamus“. Naujiena – kvie-
timas melstis, praktikuoti pamal-
dumą įprastose kasdienėse vie-
tose, nebūtinai bažnyčioje, taip 
pašventinant tas vietas ir mūsų 
veiksmus.

Vėliau pamaldumas Mari-
jai augo paskelbus Nekaltojo Prasidėjimo Dogmą 
(1854 m.), jį puoselėjo Mergelei Marijai atsidavę 
šventieji tokie kaip Jonas Bosko, skatino popiežiai. 
Enciklikoje „Mense Maio“, paskelbtoje 1965 m. ba-
landžio 29 d., popiežius Paulius VI nurodo gegužę 
kaip mėnesį, kurio metu šventovėse ir namuose dar 
karščiau ir švelniau iš krikščionių širdžių kyla gar-
binimas Mergelei Marijai.                  Bernardinai.lt

Kodėl gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

GEGUŽINĖS PAMALDOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GARBEI    
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadie-
niais ir šeštadieniais po vakarinių šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., 
prieš vakarines Šv. Mišias

BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO CENTRAS    
Tai nauja galimybė, kad būtum išklausytas ir suprastas. Tai saugi erdvė kiekvienam, kuris patiria 
net mažiausius sunkumus, nes kiekvienas bus priimtas, ir jam bus pagelbėta patarimu ir palydė-
jimu. 
Nuo šiol kiekvieną trečiadienį 18–19 val. rinksimės šv. Klaros patalpose. Kad darna įsivyrautų, 
kviečiami gyvenantys suspaudime bei patiriantys išklausymo ar pagalbos stoką.
Tel. pasiteirauti: +370 676 43558.  ffff  bernardinų išklausymo centras


