Bernardinai
MOTINOS DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje gegužės 7–14 d. švenčiama Motinos dienos
oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį
18 val., o sekmadieniais (gegužės 7 ir 14 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių mamų
bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu
surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios meno vertybėms restauruoti.

BERNARDINAI

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadienio,
ketvirtadienio ir penktadienio vakarais prieš šv. Mišias (17.30 val.), šeštadieniais po vakarinių
šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.
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LGBT +

Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. Grupės
dvasinis palydėtojas – br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com
PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ
SU VILNIAUS VYSKUPAIS

2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19–22 d. Fatimoje kartu švęsti
Lietuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą aplankant ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija). Renkame parapijiečių
piligrimų grupę keliauti kartu su Vilniaus vyskupais. Registracija vyksta parapijos raštinėje ir
laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. Daugiau informacijos: www.bernardinai.lt,
tel.: +370 616 01159.
MIELI PARAPIJIEČIAI,

artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.
Labiausiai šių metų stovyklai mes prašome šachmatų.
Taip pat reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reiktų:
Sporto inventoriaus – kamuolių (įvairių dydžių krepšinio, futbolo, paprastų vaikiškų), badmintono rakečių, skraidukų, šokdyklių, lankų ir t.t.;
Stalo žaidimų įvairaus amžiaus vaikams;
Kanceliarinių reikmenų – pieštukų, kreidelių, įvairaus formato balto ir spalvoto popieriaus, žirklių, klijų, plastelino, modelino, guašo, akvarelinių dažų, teptukų ir t.t.;
Kitų priemonių – spalvinimo knygelių, smėlio dėžės žaislų, kaladėlių, konstruktorių mažiesiems
(stambiomis detalėmis) ir didesniems (nuo 7 m.), vienspalvių audinių, karoliukų, lėlių ir t.t..
Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, kuo galėtumėte pasidalinti.
Visa tai galite atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. Broliai pranciškonai.
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

f

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
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Viešpatie Jėzau, atverk mums
Raštų prasmę; uždek mūsų širdis,
kai tu mums kalbi.
Plg. Lk 24, 32
EVANGELIJA (Lk 24, 13–35)
Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų
nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi
apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir
besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu.
Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“ Jie nuliūdę sustojo.
Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui: „Nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje,
kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko!“
Jėzus ramiai paklausė: „O kas gi?“
Jie tarė jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris
buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais
Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai
ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės,

kad jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau
trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios
mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių.
Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir
nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakę Jėzų esant
gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą
ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties
nematė“.
Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios
nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę
pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti
ir įžengti į savo garbę?!“ Ir, pradėjęs nuo Mozės,
primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems,
kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.
Jie prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė
jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau
vakaras arti, diena jau besibaigianti“. Tuomet
jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais
prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo
maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akys
atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems
iš akių. O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo
užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“
Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado Vienuolika su savo draugais, kurie sakė: „Tai tiesa! Viešpats prisikėlė ir pasirodė
Simonui“. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko
kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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III VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 2, 14. 22–33: Buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų
Ps 16. P.: Viešpatie, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. / Aleliuja.
1 Pt 1, 17–21: Esate atpirkti brangiuoju Kristaus krauju
Lk 24, 13–35: † Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną
„Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai
Jis mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“
Tai buvo nusivylusių ir liūdnų Jėzaus mokinių žodžiai, keliaujant į Emauso miestelį.
Eidami jie ginčijosi ir kalbėjo, kad jie tikėjosi,
jog Jėzus atpirksiąs Izraelį, o dabar Jį nukryžiavo ir visos viltys pražuvo. Pasirodo pats
Jėzus, kurio jie nepažįsta ir paklausia: „Apie
ką kalbate?“ Ar ne dažnai, kai ir mes esame
nusivylę, galvodami, kad Dievas neišklauso
mūsų maldų, pradedame abejoti, skųstis, Jis
ir mūsų paklausia: „Apie ką kalbate?“
Ir tas pats Jėzus ,,nepažįstamas pakeleivis“, aiškino jiems, kas „visuose Raštuose
apie Jį pasakyta“. Per kiekvienas Mišias
kartojasi Emauso patirtis - Žodžio liturgija,
po to Eucharistinė puota. Kaip svarbu yra
atkreipti dėmesį į Žodį, skaitomą Mišių metu.
Geriausia būtų, kad visi, prieš ateidami
į Mišias pasiskaitytume tos dienos Mišių
skaitinius namuose. Kiti gali paklausti, kaip
sužinoti, kokie tie skaitiniai bus. Vatikano
dokumentuose (Dei Verbum) yra pasakyta:

„Bažnyčia visuomet gerbė Dievo Raštą, kaip
ir patį Viešpaties Kūną, nesiliaudama, ypač
šventoje liturgijoje, imti ir teikti tikintiesiems
g yvybės duoną tiek nuo Dievo Žodžio, tiek nuo
Kristau Kūno stalo”. Yra vienintelis stalas,
Jėzus – Žodis ir Jėzus – Eucharistija. Šių
dviejų tikrovių negalima atskirti. „Pirmiau
reikia valg yti Jėzų – Žodį, Juo tikėti ir Jį
priimti ir tik po to valg yti Jėzų, kaip amžinojo g yvenimo duoną.“
Prisikėlęs Jėzus, prisiartindamas prie mūsų
ir keliaudamas kartu su mumis, tetrokšta
vieno: dovanoti savo Žodį, kaip Šventosios
Dvasios ugnį, visuomet naują, kokį davė
mokiniams, kaip jį kelyje į Emausą aiškino
dviem mokiniams, kad šis Žodis visada liktų
g yvas ir veiksmingas. Jis trokšta apšviesti
mūsų protą, pagilinti tikėjimą bei viltį, nori
uždegti mūsų širdis meilės liepsna, kad ir mes
galėtume pasakoti visiems, kas mums „nutiko
kelyje“ (Lk.24,35).
Vincas Kolyčius
Bernardinai.lt

Mieli parapijiečiai,
Nuoširdžiai dėkojame visiems šiemet pasinaudojusiems įstatymo suteikta teise
ir dalį sumokėto g yventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrusiems savo parapijai.
Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija
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PASAULINĖ
GYVYBĖS DIENA

Šiandien minima
Pasaulinė gyvybės diena

Pasaulinė Gyvybės diena – tai Gyvybės
kultūros skleidimo diena. Ši diena nuo 1998
metų Lietuvoje švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų konsistorija dar 1991 metais, tačiau
šventė išpopuliarėjo 1995 metais, ją aktyviau
paraginus švęsti šventajam popiežiui Jonui
Pauliui II. Pasaulinės Gyvybės dienos tikslas –
paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio
žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.
Gyvybės diena – tai diena, kalbanti apie vyro
ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą,
nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus
turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo
jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties.
Šią dieną prisimenami visi, kurie ne savo noru
iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus: paniekintieji, nukankintieji, ištremtieji, nužudytieji. Kas
gali pateisinti nebylų skausmą tų nužudytųjų,
kurie negalėjo patirti motinos akių šviesos ir
tėviškos meilės?
Gyvybės diena – tai pasipriešinimas technologijoms su žmogaus embrionais mėgintuvėliuose, jų naikinimui egoizmo tikslais: dirbtiniam apvaisinimui norint susilaukti kūdikio
ar kamieninių ląstelių gavimui iš embrionų
norint gydyti kai kurias ligas.
Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi diena, kai padedame visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems reikalingiems mūsų pagalbos, kai neskirstome žmonių
į vertingus ir nevertingus, atgyvenusius, pasenusius.
Šv. Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje
Evangelium vitae rašė: „Be to, kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę, kaip antai, bet kokia

žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija
ir apgalvota savižudybė; kas tik pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar
dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią
sielą; kas tik prieštarauja žmogaus orumui,
kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, trėmimas, vergija, prostitucija,
prekiavimas moterimis ir jaunuoliais; taip pat
žeminančios darbo sąlygos, kuomet su darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi
įrankiais, o ne kaip su laisvais ir atsakingais
asmenimis, – visi šie ir panašūs dalykai yra
gėdingi. Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir
labiau pažemina tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius. Jie taip pat skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo garbę“.
Šį sekmadienį, balandžio 30 d., 15 val.,
Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje
(Gedimino pr. 3) įvyks „Gyvybės apdovanojimai“, skirti paminėti Pasaulinę gyvybės dieną
ir pagerbti prie gyvybės kultūros puoselėjimo
labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas
bei iniciatyvas. Apdovanojimus organizuoja
žurnalas „Ateitis“, interneto dienraštis Bernardinai.lt ir Marijos radijas. Renginio globėjas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras
Grušas.
www.bernardinuparapija.lt

