Bernardinai
ŠULINYS AFRIKAI

Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia prisidėti prie Europos Pranciškoniškosios šeimos socialinės akcijos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas – surinkti lėšų
trims vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose. Paremti galima pervedant
auką akcijos svetainėje well4africa.eu arba už auką įsigyjant specialų socialinės akcijos puodelį,
platinamą parapijoje, tel. +370 678 22052.
JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA
PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

BERNARDINAI
Nr. 703

V VELYKŲ SEKMADIENIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE".
Balandžio 30 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite: viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma balandžio 24 d. 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel.+370 678 49651

2018 balandžio 29 d.

Pasaulinė gyvybės diena

2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Norime informuoti, kad 2018 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 25 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš
Italijos Simone di Gesu Frosali OFM. Stovyklos tema - „Maldos mokykla“. Maloniai kviečiame
planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Registracijos formą rasite tinklapyje
www.bernardinuparapija.lt

Kas pasilieka
manyje ir aš jame,
tas duoda daug
vaisių.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. KOVĄ

Jn. 15, 5

Mieli parapijiečiai, nuo šių metų pradėsime jums teikti parapijos finansinę ataskaitą.
Ataskaitą už praėjusį mėnesį rasite mūsų laikraštėlyje kiekvieno einamojo mėnesio pabaigoje.
Kovo mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 8160 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 6058 Eur
Iš viso įplaukų: 14218 Eur
Kovo mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 12129 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 3155 Eur
Iš viso išlaidų: 15284 Eur
Vasario mėn. balansas" +" ; "-": -1066 Eur

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 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

EVANGELIJA (Jn. 15, 1-8)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas –
vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau
vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums
kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati
iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs
bevaisiai, nepasilikdami manyje.

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka
manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo
manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.
Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan
ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje
ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite,
ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus
pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių
vaisių ir būsite mano mokiniai“.

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

Bernardinai
V VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 9, 26–31: Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjo Jėzų
Ps 22, 26b–27. 28. 30. 31–32. P.: Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu
didžiulėj bendrijoj. / Aleliuja.
1 Jn 3, 18–24: Štai jo įsakymas: kad tikėtume ir mylėtume
Jn 15, 1–8: † Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių
Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius
„Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“
Tai Jėzaus žodžiai, kuriuos skaitome šios
dienos Evangelijoje. Trumpame skaitinyje žodis
„pasilikti“ yra kartojamas net šešis kartus. Tie
žodžiai apibendrina mūsų krikščionišką jį pašaukimą - kasdien pasilikti Jėzuje, kaip ir Jis
pasilieka mumyse. Ką reiškia pasilikti Jame?
Pasilikti - tai apsistoti, įsikurti, g yventi tam
tikroje vietoje. „Pasilikti jame“ yra reikalingas
asmeniškas apsisprendimas. Yra neįmanoma
g yventi dviejuose pasauliuose: šiame pasaulyje
(bet tai ne fizine prasme, o priimant pasaulio
siūlomas vertybes), ir Jėzuje, kuris yra kiekvieno
krikščionies g yvenimo šaltinis. „Pasilikti Jame“
nereiškia tik sekmadienį nueiti į bažnyčią, bet
daug daugiau. Pasilikti Jame - tai būti viena
su Kristumi, persiimti Jo mintimis, leisti veikti
Jo Dvasiai, kuri yra mumyse. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas įvyktų mūsų g yvenime, pasilikti
su Juo.
Šį prašymą puikiai vaizduoja vynmedžio bei
jo šakelių palyginimas. Šakelė negali atsiskirti
nuo vynmedžio. Nepsilikdama vynmedyje ji
paskirta mirčiai. Tai tinka ir mums visiems.
Mumyse g yvenantis Jėzus atveria kelią meilei,

džiaugsmui ir kantrybei, kurios Jis iš mūsų
tikisi. Mumyse g yvenantis Jėzus veiks per
mus, jei tik jame pasiliksime. Pasilikimo jame
ženklai yra vaisiai, kurie pasirodo krikščionio g yvenime. Šventosios Dvasios vaisiai yra
suminėti laiške Galatams (5, 22-23): „meilė,
džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas,
gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“.
Norėdami būti su Jėzumi ir „duoti vaisių“,
turime leisti, kad Jis mus apvalytų. Tai reiškia
pasitikėti Jėzaus gerumu ir Jam paklusti, kad
visa, kas ne iš Jo, būtų pašalinta. Prisiminkime Jėzaus žodžius, kad atsiskyrę nuo Jo
negalėsime nieko nuveikti. Savo pastangomis, be
Jėzaus, mes niekada neparodysime jokių vaisių.
Nuo vynmedžio nukirsta šakelė nudžiūva. Kad
pasiliktume jame, turime mirti sau. Šios dienos
Evangelijos pabaigoje skaitome: „Jei pasiliksite
manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs
prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta“.
Jėzau, padėk man išmokti pasilikti Tavyje.
Tegul mano širdis virsta Tavo širdimi, kad man
būtų brangu visa tai, ką Tu brangini.

Piligriminė kelionė šventojo Pranciškaus keliais
Į kelionę važiavau per daug nieko negalvodama - tiesiog tikėjausi leisti gerai laiką su gerais
žmonėmis. Sužinojau ne tik koks buvo šv. Pranciškaus gyvenimas, kas yra pranciškonai ir kaip
jie gyvena, bet kartu patyriau daug nuostabių
ir įsimintinų akimirkų su bendrakeleiviais. Vis
dar jaučiu tarsi šviesą, kuri mane lydėjo kelionės
metu ir nušvietė dalykus man svarbius mano gyvenimo kelyje.
Gytė

Iš Bernardinai.lt Evangelijos
komentarų archyvo

...taip ir tikėjausi, kad kelionė šv. Pranciškaus
keliais su broliu Evaldu bus kitokia, labiau dvasiai ir sielai.
Roma, Vatikanas, Asyžius, La Verna...
Šimtmečiais kaupta krikščioniška patirtis, neišsemiami menininkų kūriniai, būvimas maldoje,
apmąstymuose ir giesmėse su La Vernos vienuoliais ir nuostabiais bendrakeleiviais. Ačiū, Dieve,
2018 m. balandžio 3-14 d. mūsų parapijos
už suteiktas dovanas ir malones.
piligrimai kartu su klebonu br. Evaldu DaruAsta
liu OFM keliavo į Italiją. Kelionės metu grupė
aplankė Asyžių, La Verną ir kitas pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas.
Buvau savo artimui pasakiusi, kad jei dar ko
norėčiau,
tai piligriminės kelionės. Buvau ir šen,
Kvietėme keliautojus pasidalintis liudijimais:
ir
ten.
Keliavau
daug. Bet norėjau kitaip. Jei
Parašyti kelių žodžių apie šią kelionę neįmanobūtų
paklausęs,
kaip
kitaip, tai būčiau sakiusi,
ma. Romoje trumpam susitikus palaimino mane
kur
sakralu
nuo
žemės
iki dangaus. Ir dar, kur
dvasios draugė Alma, sakydama, kad neįsivaizelgetaujantis
Šv.
Pranciškus
skelbė Dievo žodį.
duoju, kas manęs laukia. Iš tiesų, Kelionė atvėrė
Jeigu
pajusite
tokį
troškimą,
kurį vainikuotų
širdį. Pranciškoniškas linkėjimas Pace e bene ten
galimybė,
tai
Fonte
Cotombo,
Greccio, Santa
gyvas. Kiek Dievo meilės ir tikėjimo kiekviename
Maria
Degli
Angeli,
San
Damiano,
Rivotorto,
žmogaus rankų kūrinyje. O šv. Mišių pilnatvė!
Asyžius
laukia
jūsų.
Ten
Šv.
Pranciškaus
istorija
Kokie gražūs plačiąja prasme sutikti žmonės. Ir
ir
liudijimai
apie
jį
bus
pagrindinis
žodis
jūsų
lūkokia netikėta paskutinė vakarienė su broliais
pose.
Bet
labiausiai
džiaugiuosi,
kad
ten
buvau
pranciškonais Piombino mieste, kai susikalbėjome tik “a bit“, bet supratome kur kas daugiau. ne viena. Dėkoju seserims ir broliams keliavuSvarbiausia, kad visa tai gali patirti bendrystėje, siems kartu, nes tik per juos patyriau daug Dievo
malonių.
už ką esu dėkinga bendrakeleiviams.
Daiva
Salomėja

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

www.bernardinuparapija.lt

