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 labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad praėjusį sekmadienį
9 katechumenai jau priėmė krikšto sakramentą, o šiandien, gegužės 24 d.
10.30 val. šv. Mišių metu šeši suaugusieji priims I Komunijos sakramentą.
Vaikų grupių Pirmos Komunijos ir Suaugusiųjų bei jaunuolių Sutvirtinimo
sakramentų teikimų šventės kol kas yra atidėtos. Laukiame Vyskupų konferencijos susirinkimo ir leidimo jas organizuoti. Labai tikimės, kad šventės
įvyks šią vasarą.
DĖMESIO SUŽADĖTINIAMS! Jei Sutvirtinimo sakramentui ruošėtės, bet dėl karantino jo
negavote, Santuokos sakramentą kunigai gali teikti ir be Sutvirtinimo sakramento.
Dėl kylančių klausimų kreipkitės tel. +370 616 96929, Violeta.
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TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 7–14 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio
7 d. ir 14 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą.
PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA ŠIAIS METAIS NEĮVYKS

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.
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.

1,2%

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

Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, –
sako Viešpats. – Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Mt 28, 19. 20

EVANGELIJA (Mt 28, 16–20)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją,
ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį
pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau
kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs
Jėzus prabilo:

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų
tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo,
ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami
laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai

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
KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (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
Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje
Mt 28, 16–20: † Man duota visa valdžia danguje ir žemėje
Paskutiniai Mato užrašyti Kristaus žodžiai
primena apie pasaulį perkeičiančią Dievo galią,
kuri viršija blogį, nuodėmę ir mirtį. Galią, kuri
suteikiama Jo Sūnaus mokiniams. Jie sutvirtinami būti tame pačiame pasaulyje, bet nuo šiol
jau būti kitokie - taip pat prikelti per tikėjimą
naujam g yvenimui, perkeisti pagal Tėvo mintį
ir malonę. Mokytojas ragina juos kuo plačiau
skelbti Gerą ją Žinią apie išganymą ir dalytis
gauta dovana. Ji suteikta ne keletui išrinktų jų,
bet kiekvienam, kuris pasirengęs atvira širdimi
ją priimti, nes Dievas visiems trokšta gerovės ir
g yvenimo pilnatvės. Dar po dešimties dienų, po
Šventosios Dvasios atsiuntimo Sekminių dieną,
regime apaštalus išėjusius į gatves, į miestus bei
kaimus ir konkrečiais darbais liudijančius Išganymą, Dievo galią, atleidžiančią nuodėmes ir
išvaduojančią iš blogio, atkuriančią bei atnaujinančią g yvenimą.
Jėzus ne tik padrąsina mokinius nebijoti ateities, į kurią jie išeina be kūno akimis regimo ir
rankomis liečiamo savo vadovo, bet ir stengiasi

įtvirtinti juos naujoje bendrystėje su Dievo Sūnumi. "Ir štai aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos", - tokiais viltingais žodžiais Jėzus baigia savo misiją pasaulyje ir kartu įvesdina mokinius į susitikimą, g yvenimą su
Juo tikėjime. Neinant tikėjimo keliu neįmanoma
suprasti po Prisikėlimo įvykusių dalykų. Šiam
supratimui ir naujajam bendravimui mokiniai
buvo rengiami paskutines keturiasdešimt dienų. Dar po dešimties dienų apšviesti Šventosios
Dvasios, kuri priminė viską, kas buvo įvykę, ir
paaiškino, apaštalai išeis skelbti Gerą ją Naujieną. Po Kristaus Prisikėlimo perversmą mokinių dvasioje, jų perkeitimą per tikėjimą galime
vertinti kaip antrą jį didį jį stebuklą. Jis ypač
svarbus mums, nes švęsdami Velykas, Šeštines, o
vėliau Sekmines regime ir patiriame mūsų pačių
perkeitimą ir sutvirtinimą tikėjimo bei Gerosios
Naujienos skelbimo kelyje.
kun. Aušvydas Belickas
Mažoji studija
Dabar vadinama Šv. Pranciškaus Asyžiečio

GEGUŽĖS MĖNESIO ŠVENTASIS parapija istoriškai buvo tituluota šv. Pranciš-

Šv. Bernardinas Sienietis
(1380–1444)

kaus ir šv. Bernardino vardu, kartais priduriant
prie titulų šventųjų kilmės vietas – Asyžiečio ir
Sieniečio. Šiais metais Vilniaus šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapijai švenčiant 500 bažnyčios
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konsekracijos
metų jubiliejų, raginame
pa r apijie č iu s
prisiminti šiuos
šventuosius.
Gegužės mėnesį švenčiame
šv. Bernardino
iškilmę.
Mažasis
brolis, misionierius ir reformatorius šv.
Bernardinas
Sienietis, dažnai vadinamas „Italijos apaštalu”, gimė 1380
m. rugsėjo 8 d. Masa Maritimoje, kilmingoje
Albizekų šeimoje. Jo tėvas, kilmingas sienietis,
buvo miesto, iškilusio ant Maremos kalvos, gubernatorius. Šešerių metų likusį našlaičiu Bernardiną priglaudė giminės – teta, paskui dėdė,
gyvenę Sienoje. Čia Bernardinas baigė mokslus,
gavo filosofijos ir teisės mokslų daktaro laipsnį.
Tikrasis misionieriškas jo gyvenimas prasidėjo apie 1417-uosius. Maždaug tuo metu išryškėjo jo iškalbos dovana. Įvairūs miestai varžėsi dėl
garbės išgirsti šv. Bernardiną. Jis dažnai būdavo
priverstas pamokslauti turgavietėse, kur pasiklausyti jo pamokslų susirinkdavo net iki 30
000 žmonių.
Sakoma, kad savo pamokslais šv. Bernardinas apvalė Italiją nuo visų nuodėmių, kuriomis
ji buvo aptekusi. Pėsčiomis jis skersai ir išilgai
išvaikščiojo visą Italiją taikydamas susipriešinusias grupes ir sėdamas ramybę, jo šūkis, kaip ir
šv. Pranciškaus, buvo „taika ir ramybė”.
Visuose miestuose šv. Bernardinas ragino nuo
bažnyčių ir rūmų nuimti kariaujančių grupuočių herbus ir jų vietoje įrašyti inicialus „I.H.S”.
Taigi šv. Bernardinas davė naują impulsą ir apčiuopiamą pasišventimo Šventajam Vardui formą. Jėzaus vardo garbinimas buvo jo mėgstama
tema; jis siekė iš naujo uždegti žmonių meilę

Dievui. Pamokslaudamas priešais save jis laikydavo lentelę su joje įrašyta šventa monograma,
kurią vėliau išstatydavo garbinimui. Bernardinas sakydavo: „Mano tikslas – atnaujinti Jėzaus Vardo garbinimą, kaip buvo ankstyvojoje
Bažnyčioje”, pridurdamas, kad kryžius primena Kristaus Kančią, o Jo Vardas – kiekvieną Jo
gyvenimo akimirksnį – prakartėlės skurdumą,
kuklią dailidės dirbtuvėlę, atgailą dykumoje,
dieviškos meilės stebuklus, kentėjimą Kalvarijoje, prisikėlimo triumfą ir žengimą į Dangų.
Toks pamaldumas buvo sutinkamas jau šv.
Pauliaus laikais ir viduramžiais, tačiau šv. Bernardinas šį pamaldumą pritaikė savo laikų žmonėms, mėgusiems simbolius, herbus, emblemas.
Bernardiniška monograma paplito po visą Europą.
Tačiau ne visiems patiko toks šv. Bernardino populiarumas. Jis buvo apkaltintas erezijos
skleidimu; lentelės, kurias jis naudodavo pamaldumui į Šventąjį Vardą skatinti, tapo pagrindu
pulti pamokslininką. Šventąjį apkaltino, kad jis
norįs įvesti naują pamaldumą, skatinantį žmones stabmeldystei. Tačiau popiežius ne tik nepasmerkė šventojo mokymo, bet dar paragino jį
pamokslauti Romoje.
Vėliau šv. Bernardinas Sienietis buvo išrinktas Sienos miesto vyskupu, bet nepriėmė tų garbingų pareigų, pagarbiai bei žaismingai sakydamas, kad „visa Italija jau yra jo diecezija”.
Bernardinas, kuris nuo 1421 buvo Toskanos
ir Umbrijos brolių observantų vikaras, 1438
metais buvo paskirtas visos Italijos observantų
generaliniu vikaru. Šv. Bernardinas Sienietis atnaujino ir reformavo Mažesniųjų brolių ordiną.
Šv. Bernardino Sieniečio dėka pranciškonai observantai atkeliavo ir į Lietuvą. Šio reformatoriaus garbei jie vadinami bernardinais.
Šv. Bernardinas mirė Akviloje 1444 m. gegužės 20 d., pakeliui į Neapolį, kur keliavo
pamokslauti. Praėjus šešeriems metams po jo
mirties, 1450 m. gegužės 24 d., popiežius Mikalojus V paskelbė Bernadiną šventuoju.
Parengė Ramūnas Mizgiris OFM
www.bernardinuparapija.lt

