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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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 3390

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 a

2016 balandžio 17 d.

ffff

PLENERO PARODA, SKIRTA VILIAUS ORVIDO ATMINIMUI
Nuo balandžio 11 dienos iki gegužės vidurio Bernardinų bendruomenės centre vyksta paroda, 
kurioje pristatomi 2015 m. rugpjūčio mėnesį vykusio plenero Viliui Orvidui atminti dailininkų 
sukurti kūriniai. Kviečiame apsilankyti.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Mieli parapijiečiai, nuo balandžio 15 d.  iki rugsėjo mėn. Švč. Sakramento adoracijos nebus.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
Balandžio 22–24 d. Šiluvoje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų  
savaitgalis. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir san-
tuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. (8 37) 208263, 
el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt 

Jėzus žydams pasakė: 
„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pa-
žįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu 
amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir 
niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris 

EVANGELIJA (Jn 10, 27–30)  
man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas 
jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame 
viena“. 

Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, 
prisikėlęs iš numirusių. 

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 dienomis. Džiaugiamės galėdami pra-
nešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti br. Alessandro Martelli OFM (Italija). 
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

IV VELYKŲ SEKMADIENISNr. 618

MOTINOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje gegužės 1–8 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių 
liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 1 ir 8 d.) – 17 val. Savo 
gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Kaip ir 
anksčiau, oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios relikvijoms restauruoti.

ŠIANDIEN BAŽNYČIA MELDŽIASI UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS
Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dovana, ji  
perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios ganytojų, tų, kurie 
tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų ugdymo tarnybą, ar net paprastą tikintįjį.

Aš – gerasis ganytojas, –  
sako Viešpats; – aš pažįstu 
savąsias, ir manosios pažįsta 
mane.  
Jn 10, 14  

PILIETINĖ AKCIJA „UŽ BLAIVIĄ“
Kovo 14 dieną prasidėjo pilietinė akcija „Už blaivią“, siekiant surinkti 50 000 piliečių parašų ir 
teikti LR Seimui svarstyti moksliniais tyrimais pagrįstą Alkoholio kontrolės įstatymo projektą.
Visi norintys susipažinti su įstatymo pakeitimais ir pasirašyti galite tai padaryti mūsų parapijos 
svetainėje: www.bernardinuparapija.lt ir Bernardinų bažnyčios zakristijoje.
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IV VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 13, 14. 43–52; Ps 99; Apr 7, 9. 14b–17; Jn 10, 27–30

P. : Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys.

Jo avys pažįsta Jo balsą
Kuo šventesnis yra žmogus, tuo mažiau jį 

supranta pasaulio žmonės. Visi, kurie turi bet 
kokią gyvo tikėjimo kibirkštėlę, jį atitinkamai 
supras, ir kuo šventesnis yra žmogus, tuo 
labiau jie bus patraukti. Tačiau kuo jis bus 
šventesnis, tuo tie, kurie tarnauja pasauliui, 
bus jam akli arba jį niekins ir jo nemegs. Kaip 
sakiau, tai nutiko mūsų Viešpačiui. Jis buvo 
visas šventas, bet „šviesa spindėjo tamsoje, ir 
tamsa jos nesuprato" (Plg. Jn 1, 5). Jo ar-
timieji Juo netikėjo. O jei dėl tos priežasties, 
kurią minėjau, taip būtų atsitikę, tikrai kyla 
klausimas, ar mes Jį būtume supratę geriau 
nei jie: jei Jis būtų buvęs mūsų kaimynas 
ar mūsų šeimos narys, ar būtume atskyrę Jį 
nuo bet ko kito, kuris g yvena teisingai ir yra 
romaus elgesio, ar nebūtume atskyrę, nors 
gerbtume Jį (koks žodis! kokia kalba, vartoja-
ma kalbėti apie Aukščiausią jį Dievą!). 

Net jei mes būtume nuėję taip toli, ar 
nebūtume Jo laikę keistu, ekscentrišku, 
ekstravagantišku ir manieringu. Dar mažiau 
mes būtume pastebėję bet kokias kibirkštis tos 
šlovės, kurią Jis turėjo su Tėvu prieš pasau-
lio sukūrimą ir kuri buvo tik paslėpta, bet 
neužgesinta Jo žemiškojo tabernakulio. Tai 
iš tiesų yra labai baisi mintis, nes jei Jis būtų 
arti mūsų ilgą laiką ir mes nematytume nieko 
nuostabaus Jame, tai galėtų būti įrodymas, 
kad mes nesame Jo - juk: „avys paskui Jį 
seka, nes pažįsta Jo balsą" (Jn 10, 4). Tai 
galėtų būti įrodymas, kad mes nepažintume 
Jo ir nesigrožėtume Jo didybe, negarbintume 
Jo šlovės, nemylėtume Jo tobulumo, jei mums 
būtų leista stoti Jo akivaizdon danguje.

Kardinolas Džonas Henris Niumanas,  
† 1890 PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  

SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % 
savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstaty-
mo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręs-
tumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčian-
čiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti 
bendruomenę. 
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

NACIONALINIS GAILESTINGUMO KONGRESAS.  
SAVANORIŲ REGISTRACIJA 

Prasidėjo savanorių registracija Nacionaliniam 
gailestingumo kongresui, kuris vyks gegužės 
6–8 dienomis. Šiais popiežiaus Pranciškaus 
paskelbtais Jubiliejiniais gailestingumo metais 
tai bus vienintelis bendras renginys, kuriame 
susirinks tikintieji iš visos Lietuvos. Siekiama, 
kad kongresas kiekvienam dalyviui taptų im-
pulsu autentiškai išgyventi Gailestingumo ju-
biliejų asmeniškai ir bendruomenėje.
Savanoriais registruojami asmenys nuo 16 
metų, mielai laukiami ir aktyvūs vidutinio ar 
vyresnio amžiaus žmonės. Balandžio 16–17 
dienomis Vilniuje vyks savanorių pirmasis su-
sitikimas, o tarnystė kongrese truks gegužės 
4–8 dienomis. Organizatoriai pasirūpins sava-
norių maitinimu ir nakvyne.

Vilniaus parapijų tikintieji prašomi priim-
ti piligrimus nakvynei gegužės 6–7 d., arba 
vienai nakčiai gegužės 7 d. Prašoma, jog pri-
imančios šeimos pasirūpintų piligrimų pusry-
čiais. Norintys priimti nakvynei gali parsisiųsti 
anketą, kurią užpildytą prašoma atnešti į savo 
bažnyčios zakristiją ar raštinę. 
Registracija vyksta iki balandžio 20 dienos. 
Visa informacija, anketa parsisiuntimui ir  
registracija: www.kongresas.lt 

DĖKOJAME

Mielieji parapijiečiai,  
nuoširdžiai dėkojame visiems įsitraukusiems į gavėnios akciją „Pasninko dėžė“, 

kurios metu  jūsų suneštas maistas buvo išdalintas Vilniaus arkivyskupijos Caritas  
valgyklai „Betanija“ bei mūsų parapijoje veikiančiam dienos centrui.

KVIEČIAME Į PASIRUOŠIMO „VILTIES BĖGIMUI 2016“  
TRENIRUOTES SU BROLIU EVALDU OFM

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernar-
dinų) parapijos klebonas br. Evaldas Darulis 
OFM kviečia kiekvieną sekmadienį nuo ba-
landžio 10 iki gegužės 8 dienos 14 val. visus 
norinčius į nemokamas bėgimo treniruotes. 
Treniruočių tikslas – ne tik išmokti bėgti grei-
čiau ar įveikti daugiau kilometrų, bet ir neš-
ti palaikymo žinią onkologiniams ligoniams. 
Tokia yra jau devintus metus Klaipėdoje vyk-
siančio „Vilties bėgimo“ misija. Šiemet šis bė-
gimas vyks gegužės 15 d., jį inicijuoja broliai 

pranciškonai.
 Taip pat primename, kad jau galite registruotis 
į „Vilties bėgimą 2016“ (www.viltiesbegimas.lt) 
(galite pasirinkti br. Evaldo komandą), kuris 
vyks gegužės 15 d., ir padėti skleisti paramos 
bei meilės sergantiems vėžiu žinią. Dalyvių su-
mokamas startinis mokestis skirtas paramai. 
Šiemet bus paremtas Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centras Klaipėdoje.
Daugiau informacijos www.bernardinuparapi-
ja.lt ir facebook „Vilniaus Bernardinai“


