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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 

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

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės 
ir trečią dieną prisikels iš numirusių 
ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo var-
du visoms tautoms bus skelbiama, 
kad atsiverstų ir gautų nuodėmių 
atleidimą. Jūs esate šių dalykų liu-
dytojai.

Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pa-
žadėjęs mano Tėvas. Jūs pasiliksite 
mieste, kol būsite apdovanoti jėga 
iš aukštybių“.

Jėzus nusivedė mokinius palei Be-
taniją ir, iškėlęs rankas, palaimino 
juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo 
jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, 
paskui, didelio džiaugsmo kupini, 
sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė 
šventyklą ir šlovino Dievą.

EVANGELIJA (Lk 24, 46–53)  

Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,– 
sako Viešpats. – Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Mt 28, 19. 20

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) 2019 birželio 2 d.Nr. 751

TĖVO DIENA
BIRŽELINĖS PAMALDOS     

Kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio trečiadieniais 
po vakarinių šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines  
Šv. Mišias.

KVIEČIA BERNARDINŲ BAŽNYČIOS GIEDOJIMO MOKYKLA     
Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla kviečia 4–15 metų vaikus  mokytis muzikos ir dailės,  
giedoti šv. Mišiose, koncertuoti, kartu keliauti.
Priėmimas vyks birželio 4, 5 ir 6 dienomis 18.30–19.00 val. Bernardinų bažnyčioje.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS  
Į PARAPIJOS VASAROS STOVYKLĄ     

2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d. po-
ilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovyklos tema – „Lobis moliniuose 
induose“ (2 Kor 4,7). Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp 
grožio ir trapumo. Stovyklos metu, vedami br. Federico Russo OFM (Italija), 
aptarsime  krikščionio vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Džiaukimės, galėdami 
praleisti vasaros laiką drauge ir iki pasimatymo stovykloje!
Registracija į stovyklą bei paaugliams skirtą pastovyklę internetu parapijos 

svetainėje www.bernardinuparapija.lt: http://bit.ly/stovykla2019 arba http://bit.ly/pastovykle2019

EDŽIO JURČIO FOTOGRAFIJŲ PARODA    
Birželio 2 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių Bernardnų bendruomenės centre atidaroma 
fotomenininko Edžio Jurčio fotografijų paroda. Šiuo metu JAV gyvenantis ir dirbantis meninin-
kas sako „visada ieškojau paprastumo, kasdieniškumo, tų problemų, su kuriomis visi susiduriame 
savo kasdienybėje, ir nesvarbu, kuriame pasaulio krašte tu gyveni. Visi socialinės dokumentikos 
projektai pirmiausia atvėrė mano paties akis. Taip pradėjau kitaip vertinti žmones, stengtis nelik-
ti abejingas kitiems ir tapti jiems artimesnis.“ Savo fotografijoje E. Jurčys didžiausią dėmesį skiria 
kultūrinėms, religinėms, socialinėms ir pilietinėms temoms.
Parodoje eksponuojami darbai iš įvairių fotomenininko ciklų. Paroda veiks iki birželio 30 d.

BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO CENTRO  
KOMANDA JAU PRADĖJO SAVO DARBĄ    

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 palydė-
jimu. 
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  ffff  bernardinų išklausymo centras
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ŠEŠTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn
Ps 47. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo, gaudė trimitai,  

Viešpačiui žengiant. / Aleliuja.
Žyd 9, 24–28; 10, 19–23:  Kristus įžengė į patį dangų

Lk 24, 46–53: † Palaimino juos ir pakilo į dangų
Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena 

Šį sekmadienį švenčiame Tėvo dieną. Prisiminkime, pagerbkime savo tėvus, tokius savus, tikrus, 
besidžiaugiančius, nuliūstančius, klystančius… Padėkokime jiems už tas dienas, akimirkas, kai jie 
mus mokė, dalinosi skalsiu žodžiu, santūriu džiaugsmu, tylia, bet tvirta išmintimi. Pasakykime, 
kaip mums svarbu, kad jie yra, kad jie mums brangūs tokie, kokie yra....“ 

Praėjusį sekmadienį baigėsi visą gegužės 
mėnesį  mūsų bažnyčioje vykusios Pirmos Ko-
munijos ir Sutvirtinimo sakramento šventės.

Šventų Mišių metu net 282 vaikai pirmą-
kart priėmė Eucharistiją, o 107 jaunuoliams 
bei suaugusiems arkivyskupas Gintaras 
Grušas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. 
Dėkojame mokytojams Daliai Dambrauskai-
tei, Rasai Ašmontaitei, Eglei Ivanauskienei, 

Faustui  Meškuočiui, Vilei Joneikienei, Aureli-
jai Petrauskaitei, Edvinui Jurgučiui, Artūrui 
Jasevičiui, s. Onutei Petraškaitei, br. Arūnui 
Peškaičiui OFM ir br. Evaldui Daruliui OFM 
už nuoširdų visų metų darbą mokant vaikus 
bei suaugusius. Džiaugiamės ir dėkojame 
Dievui už visus priėmusius sakramentus. 

Rudenį prasidės nauji mokslo metai, tad vėl 
lauksime norinčių ruoštis  sakramentams.

Pirmos Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentų šventės

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Jėzaus sugrįžimas pas Tėvą yra svarbi Velykų slėpinio dalis, kurią švenčiame per Šeš-
tines. 40 dienų praleidęs su savaisiais Prisikėlęs Jėzus žengia į Dangų, į savo Namus. 
Tačiau lieka su mumis kiekvieną akimirką, tapdamas mūsų kelionės bendrakeleiviu, 
draugu, kad vieną dieną prisikeltume ir mes, ir kartu su juo įžengtume į Dangų, kur 
jis pirmas nuėjo.

Šios dienos Evangelijos pasakojimas mus nukelia 
į ypatingą Jėzaus mokiniams metą, mokymosi 
g yventi prisikėlimo pasekmėmis laiką. Tai laikas, 
kai Jėzaus kančia, mirtis, prisikėlimas - jau 
ne tik pranašystė senose knygose. Mokiniai jau 
tapę tų įvykių liudininkais. Vis dėlto vėl tenka 
pasikliauti Tėvo pažadu, laukti jo išsipildymo. 
Pasilikti toje pačioje vietoje. 

Galbūt lengviau būtų iškeliauti – išskubėti tęsti 
Mokytojo misijos savo jėgomis: raginti atsiversti, 
skelbti nuodėmių atleidimą, tokiu būdu užsimirš-
ti, pabėgti nuo naujo laukimo įtampos... judėti, 
kad susidarytų iliuzija, jog įprastas g yvenimas 
tęsiasi, kad Kito ir jau Kitokio – Prisikėlusio-
jo - patirtis nebadytų akių savo kitoniškumu ir 
nuojauta, kad kažkas tikrai baigėsi

Tačiau šiandienos skaitinyje atskleidžiami 
Šeštinių įvykiai, kaip ir Prisikėlusiojo žodžiai 
Marijai Magdalietei “Nelaikyk manęs!“ (Jn 
20,17) nėra atsitiktinės nereikšmingos Velykų is-

torijos puošmenos. Jie rodo į tai, kas labai svarbu 
ir mokiniams, ir mums: prisikėlusiojo g yvenimas 
nėra atgaivintojo g yvenimas. Jėzus nebegali būti 
toks pat ir taip pat su mokiniais: mirtis realiai 
įvyko, senasis g yvenimas negrąžinamai praėjęs, 
jo vieton dovanota nauja, kitokia – prisikėlimo 
perkeista g yvybė. 

Anot kanadiečio teologo R.Rolheiser, mūsų as-
meninėje išganymo istorijoje daugybę kartų esame 
kviečiami dalyvauti šioje Velykinėje mirties-prisi-
kėlimo-senojo g yvenimo paleidimo-naujo g yvenimo 
dvasios priėmimo misterijoje. Mūsų žemiška 
kelionė pilna įvairaus intensyvumo mirčių, kuriose 
kartais labai sunku įžvelgti tikrai jose glūdintį 
prisikėlimo momentą: miršta mūsų fizinė jau-
nystė, dažnai – mūsų svajonės ar iliuzijos, mūsų 
vientisumas, kai jaučiamės lyg suskilę nuo patirtų 
atstūmimų ar paniekinimų, baigiasi medaus mė-
nesiai, miršta net Dievo ar Bažnyčios įvaizdis... 
Mažos ir didelės kasdienybės mirtys gali baigtis 

dvejopai. Arba bėgame paskui tai, kas prarasta, 
bandydami tai atgaivinti, bent užkonservuoti, ir 
taip neįsileidžiame prisikėlimo galimybės, arba 
kurį laiką kantriai pasiliekame, kur esame, kol 
atėjus laikui – galbūt po keturiasdešimt dienų ar 

keturiasdešimt metų – pagaliau būsime pajėgūs 
paleisti seną jį g yvenimą, gal net leisime jam mus 
palaiminti, kad priimtume naujojo, gilesnio ir 
pilnesnio g yvenimo dvasią, jėgą iš aukštybių. 

Ses. Ligita Ryliškytė SJE

TĖVO DIENOS OKTAVA    
Bernardinų bažnyčioje birželio 2–9 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. 
Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o se-
kmadieniais (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. 


