Bernardinai
Mieli parapijiečiai,
nuo gegužės 10 d. pradėjome aukoti Šv. Mišias Jums įprastu laiku.
Visų ateisiančių tikinčiųjų prašome laikytis saugumo reikalavimų – dėvėti veido kaukes,
laikytis atstumo, Šv. Komuniją priimti į delnus.

BERNARDINAI

DĖL KRIKŠTO, I KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTŲ PRIĖMIMO

Kaip visi žinome, esant karantino sąlygoms suaugusieji, kurie visus metus ruošėsi įkrikščioninimo sakramentams, Didžiosios savaitės metu
negalėjo jų priimti. Todėl džiaugiamės galėdami pranešti, kad šiandien,
gegužės 17 d. 10.30 val. šv. Mišių metu devyni katechumenai jau priims Krikšto sakramentą. Kitą sekmadienį, gegužės 24 d. 10.30 val. šv.
Mišių metu suaugusieji priims I Komunijos sakramentą.
Vaikų grupių Pirmos Komunijos ir Suaugusiųjų bei jaunuolių Sutvirtinimo sakramentų teikimų
šventės kol kas yra atidėtos. Laukiame vyskupo leidimo jas organizuoti ir labai tikimės, kad šventės įvyks šią vasarą. Dėl kylančių klausimų kreipkitės tel. +370 616 96929, Violeta.
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VI VELYKŲ SEKMADIENIS

PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA ŠIAIS METAIS NEĮVYKS

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

Linkėdami parapijiečiams išlikti sveikais ir saugiais, dėl viešųjų renginių ribojimo šalyje ryšium
su COVID-19, norime pranešti, kad šių metų parapijos vasaros stovykla neįvyks. Labai lauksime,
kada stovykloje visi galėsime susirinkti kitais metais.
KULTŪROS NAKTIS

Pranešame, kad dėl esamos situacijos šiandien Lietuvoje, Kultūros naktis yra perkelta į š.m. rugsėjo 25-ąją. Artėjant šiam festivaliui informaciją apie savo dalyvavimą šiame renginyje dar pranešime :) 							
Bernardinų jaunimo centras
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus dalimi savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos,
todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Nuo šių metų keičiasi procentinė paramai skiriamo GPM dalis. Paramos
gavėjams galima bus skirti 1,2 % pajamų mokesčio (GPM).
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą (FR0512 versija 4):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimo terminas yra nukeliamas: vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais pajamas deklaruoti ir
teikti prašymus skirti pajamų mokesčio dalį reikės iki liepos 1 d.
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

2020 gegužės 17 d.

Jn 14, 23

EVANGELIJA (Jn 14, 15–21)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei mane mylite,– jūs laikysitės mano
įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums
kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs
ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus.
Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys.
O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš
esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai
mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano
Tėvas, ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu“.

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 8, 5–8. 14–17: Dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią
Ps 66. P.: Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. / Aleliuja.
1 Pt 3, 15–18: Kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas
Jn 14, 15–21: † Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją

Mylimi parapijiečiai ir visi besilankantys mūsų bažnyčioje,
nuo gegužės 10 d., laikantis visų Lietuvos Vyskupų Konferencijos nustatytų
saugumo normų, atnaujintas Eucharistijos šventimas ir sekmadieniais dalyvaujant
tikintiesiems. Ypatingas džiaugsmas ir Viešpaties malonė yra vėl švęsti Eucharistiją
kartu su Jumis Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčioje.
Mes vėl galime gyvai vienytis Viešpatyje, laužyti duoną, dalintis ja ir patirti taip
išsiilgtą bendrystę Jėzuje Kristuje. Mes, broliai, nuoširdžiai dėkojame jums
visiems už maldos vienybę, tarnystes, palaikymą, rūpestingumą ir buvimą kartu
komunikacijos priemonių pagalba pandemijos metu.
Dievo palaimos ir stiprybės!
Su meile, klebonas kun. br. Evaldas Darulis OFM
Palaipsniui grįžtama prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos
(laikantis visų kitų iki tol LVK nustatytų saugumo normų)
2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai sudėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių
sirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprenkaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų džia parapijų klebonai.
teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kvie- Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpačiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, žintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinkurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų ties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.
konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai
tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvai- meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už
rius ribojimus nuspręsta:
ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytonuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK jams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų
nustatytų saugumo normų, atnaujinamas
visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir
Eucharistijos šventimas sekmadieniais pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija –
dalyvaujant tikintiesiems;
Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų
Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami šiai ligai visiškai nurimti.
išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;
Lietuvos vyskupų konferencijos informacija
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

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?
Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje
bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo
2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką.
Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką
praktikos, tad keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:
ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų)
taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;
abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;
priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo
rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija
paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją
neštis į suolą ar į kitą vietą.

Dokumentinis filmas
apie Joną Paulių II
2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus
Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono
Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį
ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos
visuomeninis transliuotojas rodys 2016 metais
sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“
(rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė 7 kino
apdovanojimus, yra panaudoti ir archyviniai
LRT kadrai.
„Daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų
popiežius Jonas Paulius II legenda virtusį savo
pontifikatą pradėjo žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, atlapokite duris Kristui!“ Šaltojo karo
ir geležinės uždangos padalintame pasaulyje jo
žinia apie besąlygišką žmogaus laisvę ir orumą
sugriovė sienas ir pakeitė milijonų žmonių ateitį. Šiandieniniame pasaulyje pandemijos baimė
statydina naujas sienas, o ištisas visuomenės

grupes paverčia statistiniais „rizikos grupių“ vienetais. Todėl šiandien Jono Pauliaus II žodžiai
skambėtų kaip padrąsinimas atpažinti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą, kurio vertės nesąlygoja nei jo amžius ar sveikata, nei ekonominių doktrinų padiktuoti poreikiai“, – sako LRT
RADIJO programos „Mažoji studija“ redaktorė
Rūta Tumėnaitė.
Filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius
II ir komunizmo žlugimas“ (angl. „Liberating a
Continent: John Paul II and The Fall of Communism“) žiūrėkite gegužės 19 d., antradienį,
21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.
www.bernardinuparapija.lt

