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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 

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

VI VELYKŲ SEKMADIENIS 2018 gegužės 6  d.

MOTINOS DIENA

NAUJA PARODA – PAŠVĘSTA KOLEKCIJA 
Gegužės 6 d., sekmadienį, Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta Romualdo Balinsko 
paveikslų kolekcijos paroda.
Daugiau kaip 40 metų kolekcionuoju savo paveikslus. Tikslaus eksponatų skaičiaus negaliu pasakyti, 
nes jų daug ir kasmet jų vis daugėja. Kolekciją sudaro įvairūs ciklai, bene didžiausia dalis – religinės 
tematikos. Pirmoji šio ciklo kolekcijos dalies paroda buvo galerijoje „Arka“ 2008 metais. Didžiausias 
pristatymas pavadinimu „Klausimai-klausymai“ 2012 metais Pamėnkalnio galerijoje, Vilniuje. Spren-
džiat iš kolegų „kolekcionierių“ ir spaudos atsiliepimų, paroda buvo sėkminga. Buvo dar keli, labiau 
kamerinio pobūdžio, šios tematikos paveikslų pristatymai: Šiluvos piligrimų centre, Vilniaus šv. Jono 
gatvės galerijoje, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Perkūno namuose Kaune, Krekenavos ben-
druomenių namuose, Berlyne, Alexianer galerijoje, Jurbarko krašto muziejuje (buvusioje bažnyčioje).
Bernardinuose noriu parodyti nedidelę kolekcijos dalį, bet atrinktą su meile ir rūpesčiu. Pavadinau ją 
PAŠVĘSTA KOLEKCIJA. Tai mano tikėjimo liudijimas. 
Paroda veiks nuo gegužės 6 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ 
Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos. 
Šventosios Šeimos ikona –  tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš šeimos į šeimą, 
iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą ji vienija šeimas ir visą Bernardinų 
bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, aplankė 
daug šeimų ir sutelkė daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas liesda-
ma širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Šv. Šeimos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti 
ikoną į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordina-
torę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, tel. +370 687 25109.

TALKA BERNARDINUOSE 
Maloniai kviečiame jus į dviejų vakarų talką Bernardinų bažnyčioje. Valysime langus, suolus, 
grindis ir kita. Lauksime talkininkų gegužės 7-8 dienomis nuo 17.00 val. iki 21.00 val. Kas ne-
suspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau. Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemones: šepetį, 
šluostę, kibirą, pirštines... Po talkos lauks vaišės! Parapijos tinklapyje rasite registracijos nuorodą. 
Taip pat galima teirautis tel. +370 650 74189 (Titas). Labai jūsų lauksime!

ŠULINYS AFRIKAI 
Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia prisidėti prie Europos Pranciško-
niškosios 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.

Nr. 704 

 Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus my-
lėjau. Pasilikite mano meilėje!  Jei laikysitės 
mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip 
aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pa-
silieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad 
jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų 
džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsaky-
mas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus 
mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei 

darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų 
tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimi-
ninkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską 
paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne 
jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir 
paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir 
jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte 
Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.

Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.  Jn. 15, 13        

EVANGELIJA (Jn. 15, 9-17)  
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VI VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 10, 25–26. 34–35. 44–48: Ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims. / Aleliuja.
1 Jn 4, 7–10: Dievas yra meilė

Jn 15, 9–17: †Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti

Meilė yra visų prašymų pagrindas, taip pat 
ir prašymų, nukreiptų į Dievą. „Visa, ko tik 
prašysite Tėvo mano vardu, jis jums duos“ 
- žada Jėzus Kristus. Tačiau šis prašymas 
susietas su įsakymu mylėti. Kas nemyli, tas 
negali prašyti. Iš tikrų jų be meilės neįmanoma 
prašyti, o tik reikalauti; be meilės neįmanoma 
duoti, o galime tik skolinti, pavergti ir pririšti; 
be meilės neįmanoma aukotis, o tik manipu-
liuoti. 

Tad mylėkite vienas kitą – yra įsakymas, 
nukreiptas į krikščionio valią, į širdį, kuri 
turi būti panaši į širdį Jėzaus, kuris mylėjo, 
ir buvo tarnas, tačiau kitoks tarnas – ne tas,  
atliekantis tik tarno funkciją; Jis jau nebenori 
mūsų vadinti tarnais, kadangi tarnas asoci-
juojasi su tam tikra funkcija, priemone, kurią 
kažkas naudoja savo materialiniai gerovei 
padidinti. 

Mes jau esame Jo draugai. Draugais Jis 
mus pavadina ne dėl to, kad draugystėje būtų 
vien tik poilsis, gera savijauta ar tai, kas mus 
atpalaiduotų; ne, ši draugystė – tai kelionė į 
meilę, į Jėzaus širdį. Jis gali įsakyti vienas 
kitą mylėti, nes tarnystė nepadaro draugystės 
menkesne, bet per draugystę ir meilę tarnystė 

pakeičiama. Pakeičiama ir tarnystės kokybė, 
todėl tarnystė krikščionybėje gali būti pakenčia-
ma net tada, kai yra puolimai, bėdos, persekio-
jimai, kai kažkas nusisuka nuo tavęs, nesu-
pranta, nepriima. Visa tai galime pakęsti, nes 
priėmėm meilę, kuri atiduoda, atsiduoda. Mes 
priėmėme meilę To, kuris pats mus išsirinko, 
o išsirinkęs įsakė mylėti.  Kitaip negalėtų 
įsakinėti. Jis išsirinko, o mes atsiliepėme į šitą 
išsirinkimą, mes pasilikome prie Jo. 

Taigi Jo vardas yra meilės vardas; tuo vardu, 
likdami Jo draugais, galime prašyti Tėvo. 
Prašymas kyla iš draugystės, tarnystės, meilės. 
Vienas kitą mylėkite – reiškia ir užtarkite, 
melskitės vienas už kitą, būkite vienas su 
kitu, vienas prie kito, vienas dėl kito. Taip 
didėja žmogiškumas, bendrystė, mums skirtoji 
dalia - būti panašiems į Dievą, g yventi Dievo 
meile ir skleisti tą meilę visoms šalims, visoms 
bendruomenėms ir visoms kultūroms. Visa tai 
yra draugo, bičiulio, krikščionio dalia – nes tai 
Jėzaus dalia ir Jo Bažnyčios kelias. 

 

Iš  Bernardinai.lt  Evangelijos  
komentarų archyvo

PARAPIJOS GRUPĖS REGISTRACIJA Į ŠV. MIŠIAS  
SU ŠVENTUOJU TĖVU  KAUNE 

Šventasis Tėvas Pranciškus lankysis Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis.
Dvi dienas truksiančio vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną. Šeštadienį, 
rugsėjo 22 d., Vilniuje Šventasis Tėvas susitiks su jaunimu, o rugsėjo 23, sekmadienį, Popiežius 
Kaune aukos šv. Mišias, kuriose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos žmonės. 
Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiaisiais, jaunimu, dvasininkais, vienuolėmis ir vienuoliais. 
Jis melsis Aušros Vartų koplyčioje, lankysis buvusiame KGB vidaus kalėjime. Visi susitikimai ir 
renginiai nemokami.
Parapijos nariai turi galimybę registruotis į šv. Mišias ir vykti kaip grupė. Registracijos lapą 
rasite bažnyčios zakristijoje. Maloniai kviečiame keliauti ir šv. Mišias švęsti kartu. 
Visa tiksli informacija apie renginius tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt.

MOTINOS DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje gegužės 6–13 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių li-
turgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 6 ir 13 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.

ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE 
Atvirų durų dienos programa prasidės gegužės 12 d. 11 val. šv. Mišiomis, kurias aukos semina-
rijoje dirbantys kunigai. Po ekskursijos, kurioje esate kviečiami apžiūrėti seminariją ir sužinoti 
apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, bendroji Atvirų durų dienos programa baigsis, 
o mąstantieji apie kunigystės kelią galės susitikti su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supa-
žindinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ 
Mieli, parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.  
Reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inven-
toriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, 
kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. 
Broliai pranciškonai.

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Arūnas Peškaitis OFM


