Bernardinai
MALDA RUOŠIANTIS NACIONALINIAM GAILESTINGUMO KONGRESUI
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia nuo balandžio 27 d., melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, ruošiantis Nacionaliniam gailestingumo kongresui.
Mūsų bažnyčioje Gailestingumo vainikėlis bus kalbamas: balandžio 28, 29 ir 30 d. 17.45 val.
prieš vakarines Šv. Mišias, gegužės 1d. 10.15 val., gegužės 2d. kviečiame kalbėti asmeniškai,
gegužės 3 ir 4 dienomis 15 val., gegužės 5d. 17.45 val prieš vakarines Šv. Mišias Trijų Karalių
koplyčioje. Kviečiame pasimelsti kartu.

BERNARDINAI

NACIONALINIO GAILESTINGUMO KONGRESO
RENGINIAI BERNARDINUOSE
Gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis Gailestinumo kongresas.
Gegužės 6 d., penktadienį, 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios
šventoriuje vyks vienas iš kongreso evangelizacinių renginių – Psalmių ir šlovinimo giesmių
koncertas, kuriame dalyvaus Gediminas Ivaškevičius, Artūras Chalikovas ir draugai, šlovinimo
muzikos grupė „Kalvos“.
Gegužės 7 d., šeštadienį, nuo 10 iki 12 val. mūsų bažnyčioje ir kitose Vilniaus senamiesčio vietose vyks teminiai užsiėmimai. Detali viso kongreso programa ir registracija – www.kongresas.lt
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FILMO „TROKŠTU GY VENTI“ PERŽIŪRA
Gegužės 8 d. 18 val. kviečiame į dokumentinio filmo „Trokštu gyventi“ peržiūrą Bernardinų
bendruomenės centre. Šio filmo pagrindinė veikėja Alma, susitikusi su mirtį nešančia onkologine liga, apsisprendžia likusį laiką gyventi džiaugsmingai. Vakaro svečiai: filmo režisierė Dalia
Kanclerytė, prodiuseris br. Benediktas Jurčys OFM, br. Evaldas Darulis OFM, Šv. Pranciškaus
onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, filmo herojės Almos draugė – Birutė Viskontienė.
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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

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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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

MOTINOS DIENA

Jei kas mane myli,
laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime ir
apsigyvensime.

KVIEČIAME Į JUSTINO LINGIO FILMŲ PERŽIŪRAS
Kviečiame žiūrėti mūsų parapijiečio Justino Lingio filmų. Pirmasis filmas apie gražią asmenybę
Žibutę-Rozaliją Preibytę ir jos dramatišką gyvenimą bus rodomas gegužės 15 dieną, sekmadienį,
po vakarinių Mišių Bernardinų parapijos jaunimo centro rūsyje.
Justinas trumpai pristatys filmo heroję ir filmą. Labai visų laukiame.
PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas.
2016 m. liepos 19–31 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“, susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje.
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. Orientacinė kelionės kaina – 310 eur. Registracija vyksta iki gegužės 8 d. arba kol bus užpildytas autobusas. Kontaktai (jaupra@yahoo.com;
8 691 41714)

2016 gegužės 1 d.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS

Jn 14, 23

EVANGELIJA (Jn 14, 23–29)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir
mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo,
kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas
atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins,

ką esu jums pasakęs.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis.
Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu
pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės,
kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane
aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę“.
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Bernardinai

VI VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 15, 1–2. 22–29; Ps 66; Apr 21, 10–14. 22–23; Jn 14, 23–29
P. : O Dieve, tave tegarbina tautos, – tešlovina visos tautos!
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.“
Kristaus paliepimai ir jų laikymasis g yvenime yra
mūsų meilės Dievui rodiklis. Mylėti reiškia laikytis įstatymų – tai autentiškas tikrasis Kristaus
meilės kriterijus. Mylėti reiškia būti paklusniems
Dievo žodžiui ir Dievo valiai. Meilė Jėzui ir
laikymasis Jo įsakymų mums yra kelio ženklai,
rodantys teisingą g yvenimo kryptį. Kelio ženklai
mus atveda prie pasirinkto tikslo, jeigu mes jų
laikomės. Ir kaprizai šiuo atveju yra nepageidautini, antraip nepasieksime savo tikslo. Tačiau šie
kaprizai yra silpnos žmogiškosios prigimties požymis. Argi ne kaprizų kupina prigimtis pasireiškia
tikinčio žmogaus g yvenime, kai jis, skelbdamas
meilę Dievui ir artimui, pabrėžia, jog myli ir tiki
savitai? Tokių savitumų demonstravimas paliečia
labai svarbią problemą, susijusią su mūsų tikėjimo krize. Dažnai šis noras elgtis savaip žmogų
gundo net koreguoti dešimtį Dievo įsakymų ar
Jėzaus paliepimus.
<…> Šv. Augustinas sako: „Įsiklausykime į

Iš popiežiaus
Pranciškaus katechezės

psalmės žodžius: Koks gi geras teisiesiems Dievas
(Ps72, 1). Kas tie teisieji? Tai tie, kurie nekritikuoja Dievo. Jie vadovaujasi Dievo valia ir
nesistengia Dievo valios palenkti savo valiai. Yra
paprastas būdas padaryti savo širdį teisią. Nori,
kad tavo širdis būtų teisi? Daryk tai, ko nori Dievas; nenorėk, kad Dievas darytų tai, ko nori tu.
Neteisios širdies žmonės yra tie, kurie sėdi ir diskutuoja, ką turėtų daryti Dievas.“ „Jei nori įeiti
į g yvenimą, laikykis įstatymų“ (Mt19, 17). Čia
galima prisiminti šv. Augustino žodžius: „Dievas
neįsakys nieko, atnešančio jam naudą. Visada
naudą gaus tas, kas gaus įsakymą.“ Taigi, mieli
tikintieji, Dievo įsakymai reikalingi ne Dievui, bet
mums, kad mes būtume išgelbėti. Dievo įsakymų
nepaisymas, kaip žinome jau iš pirmų jų Šv. Rašto puslapių, atveda prie žmogaus atsiskyrimo nuo
Dievo. O meilė Jėzui ir Dievo įsakymų vykdymas,
priešingai, atveda prie taikos ir ramybės.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

Reikėtų labiau suprasti jų kasdienes pastangas
veiksmingai dirbti, būti dėmesingomis ir meilingomis šeimoje; derėtų geriau suvokti jų siekius išreikšti geriausius autentiškiausius emancipacijos vaisius. <…>

Taip, būti motina nereiškia vien tik dovanoti
vaiką pasauliui, tai taip pat ir gyvenimo pasirinkimas. Ką pasirenka motina, koks yra jos
gyvenimo pasirinkimas? Motinos gyvenimo
pasirinkimas – apsisprendimas dovanoti gyvybę. Tai didinga, tai yra gražu.
Visuomenė be motinų būtų nežmoniška visuomenė, nes motinos visuomet, netgi blogiausiais
momentais, liudija švelnumą, atsidavimą ir
moralinę stiprybę. Motinos dažnai perduoda
giliausią religinės praktikos prasmę. Žmogaus
gyvenime tikėjimo vertė įrašyta pirmose vaiko išmoktose maldose, pirmuose maldingumo
aktuose. Tai žinia, kurią tikinčios motinos
gali perduoti be didelių aiškinimų: šie ateina
vėliau, tačiau tikėjimo sėkla yra tie ankstyvi
brangūs momentai. Be motinų ne tik nebūtų naujų tikinčiųjų, bet ir tikėjimas prarastų
didelę dalį savo paprastos ir stiprios šilumos.
Bažnyčia yra Motina su visu tuo, ji yra mūsų
Motina! Nesame našlaičiai, mes turime Motiną! Dievo Motina, Motina Bažnyčia yra mūsų
mama. Nesame našlaičiai, esame Bažnyčios
vaikai, esame Dievo Motinos vaikai ir esame
savo motinų vaikai.

MOTINOS DIENOS 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.
KVIEČIAME Į PASIRUOŠIMO „VILTIES BĖGIMUI 2016“
TRENIRUOTES SU BROLIU EVALDU OFM
Bernardinų parapijos klebonas br. Evaldas Darulis OFM kviečia visus norinčius į nemokamas
bėgimo treniruotes, vyksiančias kiekvieną sekmadienį, iki gegužės 8 dienos imtinai. Treniruočių
tikslas – nešti palaikymo žinią sergantiems vėžio liga. Tokia yra jau devintus metus Klaipėdoje,
šiemet – gegužės 15 d., vyksiančio „Vilties bėgimo“ misija. Jau galite registruotis į „Vilties bėgimą
2016“ (www.viltiesbegimas.lt).

apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų,
– tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai
padedama kasdieniame gyvenime, menkai
vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje.
Dažnai net naudojamasi motinų pasirengimu
aukotis dėl savo vaikų, taip „taupant“ socialines išlaidas.
Pasitaiko, kad ir krikščionių bendruomenėse
į motinas ne visuomet deramai atsižvelgiama,
jų mažai klausomasi. Tačiau Bažnyčios gyvenimo centre yra Jėzaus Motina. Turbūt motinos, pasirengusios aukotis dėl savo, o dažnai ir
dėl kitų vaikų, turėtų būti labiau išklausomos.

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Jau pradėjome registraciją į aštuntąją Bernardinų parapijos stovyklą. Skubėkite registruotis! Visa
informacija ir registracija mūsų parapijos svetainėje www.bernardinuprapija.lt
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„Bažnyčios ir
šeimos Motina“
Kiekvienas žmogus turi būti dėkingas motinai už savo gyvybę ir beveik visuomet už daugelį dalykų tolesniame gyvenime – tiek žmogiškąjį, tiek dvasinį ugdymą. Nors simboliškai
motina labai aukštinama – yra daug poemų,

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją parapijiečius kviečiame gegužės mėnesio šeštadieniais po
vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

