Bernardinai
PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ

Pasauliečiai pranciškonai organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie praktinę ekologiją“. Penktasis susitikimas vyks balandžio 10 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų parapijos
salėje (Maironio g. 10).
Lietuvos vartotojų instituto darbuotojas Karolis Klimka pristatys maisto švaistymo prevencijos
programą „Linkėjimai, maistas“ ir duos praktinių patarimų, kaip išvengti maisto likučių išmetimo savo buityje.
JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE".
Balandžio 11 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis – Adoracija ir šlovinimas!
Po šv.Mišių šlovins Milda ir Nerijus iš Naujosios Sandoros!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku kviečiame!
Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com.
Daugiau informacijos: Jūratė, tel.+370 628 48948, Gintarija, tel. +370 686 73408.
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2019 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Norime informuoti, kad 2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d.
poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Džiaugiamės, kad paskaitas stovyklos metu maloniai
sutiko skaityti brolis pranciškonas iš Italijos Federico Russo OFM. Stovyklos tema – „Lobis
moliniuose induose“ (2 Kor 4,7). Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp grožio ir
trapumo. Detalesnę informaciją skelbsime artimiausiu laiku. Maloniai kviečiame planuoti savo
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir
šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512 (4 versija):
Gavėjo tipas E1 laukelis– 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinančius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su
jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
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

Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes aš maloningas ir gailestingas. Jl 2, 12–13
EVANGELIJA (Jn 8, 1–11)
Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pa- žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jie atsirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, sitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu
o jis atsisėdęs juos mokė.
pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito
moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmo- ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų.
nių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti
ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė moteris.
mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti
Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie
akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“
spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkalJi atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.
tinti.
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik
Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant ir daugiau nebenusidėk“.
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 GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 43, 16–21: Štai aš kuriu nauja: savajai tautai duosiu atsigerti
Ps 126: P. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.
Fil 3, 8–14: Dėl Kristaus aš ryžausi visko netekti, noriu panašiai kaip jis numirti
Jn 8, 1–11: † Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį
„Kas iš Jūsų be nuodėmės?“ (7eil.) Šiandienos
Evangelija išryškina vieną iš pagrindinių tiesų
apie žmogų – nusidėjėlis... Mąstydami ar kalbėdami apie save, mes atrandame daug saldžių savęs
apibrėžimų – vadiname save mokytojais, tėvais,
kunigais, specialistais, šių dienų išminčiais ir pan.
Ir nenoriai, pašnibždomis tariame: nusidėjėlis,
sušvelnindami šią tiesą išradingomis išlygomis.
Evangelija, Geroji Naujiena atskleidžia mūsų
prisirišimo prie gero savęs vertinimo (fariziejiškumo) pavojų – stengdamiesi nematyti savų klaidų,
mėgindami paneigti jas, mes su džiugesiu šaukiame: jis, ji – nusidėjėliai... ir mėtomės kartais už
akmenį šaltesniais, kietesniais žodžiais... „Kas iš
Jūsų be nuodėmės?“ – šis Jėzaus klausimas dovanoja nusidėjusiajai gyvybę, o fariziejams galimybę.
Galimybę mylėti. Turbūt nemažai nesusipratimų ir
konfliktų išnyktų iš mūsų gyvenimo ir tarpasmeni-

nių santykių, jei į pokalbį su suklydusiuoju eitume
ne kaip teisuoliai specialistai, kaip Rašto, Tiesos
ir Teisingumo žinovai, o kaip nusidėjėliai... Kai
nusidėjėlis kalbina nusidėjėlį – jis jo nesmerkia,
o drauge ieško išeities... Nes kai luošas neša aklą
– abu juda pirmyn... Nes kur du ar trys susirenka
Gyvenimo, Tiesos vardu – Jis pats, Jėzus, atėjęs
gelbėti o ne smerkti, yra tarp jų...
Jėzus pasilenkia prie žemės rašyti (plg. 6 eil.)
– jei mano veiksmais, pasirinkimais, jei mano
gyvenimu Jis rašo šiandien – koks jis? Koks žodis
esu aš?.. Kokį pasakojimą Dievas pasakoja mano
gyvenimu?..
Jėzau, užrašyki mane dailyraščiu ant šios žemės
– Meilė visa ištveria, visa nugali, viskuo viliasi...
Meilė niekada nesibaigia (plg. 1 Kor 13)
kun. Kęstutis Dvareckas
Bernardinai.lt

GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA

Kviečiame kartu melstis Liturgines valandas
Gavėnios
trečiadieniais iškart po vakarinių šv. Mišių. Penktadieniais 17.15 val.
kartu eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje.

Mūsų klebonas br. Evaldas Darulis OFM pelnė
religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimą
Kovo 28 d. Valdovų rūmuose vyko lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonija,
kurioje buvo pagerbti labiausiai žmogaus teisių srityje
2018 metais pasižymėję žmonės. Vadinamųjų žmogaus teisių „Oskarų“ nugalėtojai išrinkti susumavus
internetu balsavusios visuomenės ir iniciatyvas vertinusios komisijos balsus.
Br. Evaldas Darulis OFM pelnė religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimą už veiklą, kuria siekiama,

kad kiekvieno save krikščioniu laikančio žmogaus
požiūris į LGBT asmenis būtų pagarbus, taktiškas ir
nediskriminuojantis. Br. Evaldas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje įkūrė LGBT+ asmenų ir
jų artimųjų dvasinės pagalbos grupę.
Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus
organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu.
Sveikiname mūsų kleboną br. Evaldą su šiuo įvertinimu!

VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE

Balandžio 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS.
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS.
Paskutinės Vakarienės šv. Mišios –18 val.
Balandžio 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS.
Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val.
Kristaus Kančios pamaldos –18 val.
Balandžio 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios –21 val.
Balandžio 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS.
Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 22 d VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 28 d. ATVELYKIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val.
PASNINKO DĖŽĖ

Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Ateidami
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios
priekyje. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis
laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.
FILMO „MAŽESNYSIS BROLIS AUGUSTINAS DIRVELĖ“
PERŽIŪRA

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
verksmai.

Balandžio 7 d., sekmadienį, 18 val. (po vakaro šv. Mišių) Vilniaus Bernardinų parapijos Šv. Pranciškaus auditorijoje bus rodomas režisieriaus Justino
Lingio filmas „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“.
Filmas skiriamas Augustino Dirvelės OFM 115-osioms gimimo metinėms,
Pranciškonų gimnazijos 85 metų jubiliejui ir mažesniųjų brolių išėjimo iš
pogrindžio 30 metų sukakčiai paminėti.

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

GRAUDŪS VERKSMAI

