Bernardinai
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS – Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje Trijų
Karalių koplyčioje gegužės 30d. po 18 val. Šv. Mišių - Adoracija bei užtarimo malda!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais, verkti su verkiančiais (Rom 12, 15). Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!

BERNARDINAI

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gegužės 27 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime vieną ryškiausių režisieriaus Raimundo Banionio filmų
„VAIKAI IŠ AMERIKOS VIEŠBUČIO“ (1990, Lietuvos
kino studija). Tai filmas apie lietuvių „hipių“ kartą, apie
metą, kai susidegino Romas Kalanta, kai prasidėjo menininkų emigracija, kai suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g.
10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti
įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189
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VI VELYKŲ SEKMADIENIS

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

TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 2–9 d. švenčiama Tėvo dienos oktava.
Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 2 d. ir 9 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių
bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos
metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo
restauravimui.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. BALANDĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -3216 Eur
Kovo mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 17015 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2440 Eur
Iš viso įplaukų: 19445 Eur
Kovo mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 8699 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 9882 Eur
Iš viso išlaidų: 18581 Eur
Balandžio mėn. balansas " +" ; "-": 874 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -2342 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 zakristijoje:
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

2019 gegužės 26 d.

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“.

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
VI VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 15, 1–2. 22–29: Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums
daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina
Ps 67. P.: O Dieve, tave tegarbina tautos, – tešlovina visos tautelės! / Aleliuja.
Apr 21, 10–14. 22–23: Parodė man nužengiantį iš dangaus šventąjį miestą
Jn 14, 23–29: † Šventoji Dvasia viską primins, ką esu jums pasakęs

„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. Biblijos puslapiuose randame
labai daug liudijimų apie tokią meilę Dievui, kai
žmogus vykdo gautą iš Dievo žodį. Tokios meilės
ir paklusnumo Dievui pavyzdys buvo Mozė. Ar
jūs galite įsivaizduoti Mozę, besistengiantį savo
nuožiūra, ignoruojant Dievo įsakymus, vesti žydų
tautą? Ne. Išėjimas iš vergovės į Pažadėtą ją Žemę
izraelitams truko keturiasdešimt metų, tačiau kiek

jie dar būtų klajoję po dykumas, jeigu būtų elgęsi
savo nuožiūra ir laikęsi Dievo paliepimų pagal
savą jį supratimą? Dykumos perėjimas būtų amžiais nesibaigęs. Tik nesvyruojantis pasitikėjimas
Dievu, žinojimas, kad jis mums linki gero, padėjo
Mozei išgelbėti savo tautą.
Šv. Augustinas sako: „Įsiklausykime į 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“
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INFORMACIJA DĖL ŠV. MIŠIŲ VERTIMO Į GESTŲ KALBĄ

Mieli parapijiečiai, norime pranešti, kad sekmadieniais, birželio mėnesį 13.00 val. Šv. Mišios
mūsų bažnyčioje nebus verčiamos į gestų kalbą. Apie kitus vasaros mėnesius pranešime vėliau.
GEGUŽINĖS PAMALDOS
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GARBEI

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadieniais ir šeštadieniais po vakarinių šv. Mišių
Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40
val., prieš vakarines Šv. Mišias
BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO
TARNYSTĖS KOMANDA JAU PRADĖJO
SAVO DARBĄ

BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO CENTRAS - tai
nauja galimybė, kad būtum išklausytas ir suprastas.
Tai saugi erdvė kiekvienam, kuris patiria net mažiausius sunkumus, nes kiekvienas bus priimtas, ir jam
bus pagelbėta patarimu ir palydėjimu.
Nuo šiol kiekvieną trečiadienį 18–19 val. rinksimės
šv. Klaros patalpose. Kad darna įsivyrautų, kviečiami
gyvenantys suspaudime bei patiriantys išklausymo ar
pagalbos stoką.
Tel. pasiteirauti: +370 676 43558
f bernardinų išklausymo centras
PARODA BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIJIEJUJE

Ketvirtadienį Bažnytinio paveldo muziejuje buvo atidaryta paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio
atvaizdai Lietuvoje“. Parodą sudaro penkios dalys: „Stebuklingoji
Antakalnio Jėzaus skulptūra“, „Antakalnio Jėzaus (Jėzaus Nazariečio) atvaizdai Lietuvos bažnyčiose“; „Po Lietuvos debesimis: Jėzus
Nazarietis šalia gyvųjų ir mirusiųjų (liaudiškųjų skulptūrų dalis)“,
„Arti akių ir širdies: privataus maldingumo objektai“ ir „Tradicijos
ir permainos: Jėzaus Nazariečio atvaizdas Nepriklausomos Lietuvos 100-mečio perspektyvoje“.
Bibliniu Mesijo vardu vadinami vienos kilmės kūriniai sudaro svarią Lietuvos katalikiškosios
dailės paveldo dalį. Parodoje eksponuojami Jėzaus Nazariečio atvaizdai iš 18 Lietuvos bažnyčių,
15 šalies muziejų ir bibliotekų, 10 privačių kolekcijų. Paroda veiks iki rugsėjo 14 d.
KVIEČIAME Į TALKĄ BERNARDINUOSE

Maloniai kviečiame jus į dviejų vakarų talką Bernardinų bažnyčioje. Valysime langus, suolus,
grindis ir kita. Lauksime talkininkų gegužės 27-28 d., pirmadienį ir antradienį, nuo 18.00 val.
iki 21.00 val. Kas nesuspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau. Prašytume, jei galite, atsinešti savo
valymo ir darbo priemones: šepetį, šluostę, kibirą, pirštines... Jei neturite, rasime bažnyčioje. Po
talkos jūsų lauks šilta arbata! Jei turite klausimų, galite teirautis tel. +370 650 74189 (Titas).
www.bernardinuparapija.lt

