Bernardinai
KVIEČIAME Į ANSAMBLIO “LIETUVA” KONCERTĄ

Birželio 21 d. po 10.30 val. šv. Mišių kviečiame į valstybinio ansamblio „Lietuva“ choro ir
orkestro sakralinės muzikos koncertą „TIKIU“ Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčioje. Įvairiais ir novatoriškais žanrais stebinantis ansamblis sakralinėje aplinkoje pristatys žinomų lietuvių kompozitorių naujus bei tautinių instrumentų orkestrui aranžuotus kūrinius. Skambės D. Zakaro „Credo in unum Deum“, V.Miškinio „Beati immaculate in via“ ir
V.Augustino „Cantate Domino“. Solistė Dovilė Kazonaitė. Dirigentas Egidijus Kaveckas.
Esate laukiami!
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS BERNARDINUOSE
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2020 birželio 21 d.

Sutvirtinimo sakramentas Bernardinų bažnyčioje bus teikiamas liepos 13, 15, 16 ir 17 d.
18.00 val. šv. Mišių metu. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai ir suaugę bus
suskirstyti į grupes ir priims Sutvirtinimo sakramentą pagal iš anksto sudarytą grafiką.
Taip pat Sutvirtinimo sakramentą galima priimti bet kurioje kitoje Vilniaus bažnyčioje. Vyskupijos patvirtintą grafiką galite rasti bažnyčios skelbimų lentoje.
Dėl Sutvirtinimo kreiptis – Violeta, tel. +370 616 96929.
ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS – Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje
birželio 25 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda!
„Su dėkinga širdimi giedokime Dievui psalmes.“ (Kol 3,16) Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
ŽOLINĖS BERNARDINUOSE

Jungtinis parapijų šlovinimas „VIENA KRISTUJE“. Rugpjūčio 15 d. pradėsime 17 val.
šv. Mišiomis. Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais !
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com.
Daugiau informacijos: Edgaras, tel. +370 645 34505, Gintarija, tel. +370 686 73408.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 05 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -2336 Eur
05 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 4693 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2321 Eur
Iš viso įplaukų: 7014 Eur
05 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 7061 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 1454 Eur
Iš viso išlaidų: 8515 Eur
05 mėn. balansas "+" ; "-": -1501 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -3837 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

Tiesos Dvasia toliau liudys apie mane, – sako Viešpats.
– Ir jūs liudysite Jn 15, 26–27
EVANGELIJA (Mt 10, 26–33)
Jėzus bylojo apaštalams:
„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas
nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje,
sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį,
garsiai skelbkite nuo stogų.
Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali
užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali
pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du

žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė
vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios.
O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad
nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes
žvirblių.
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš
jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.
O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš
jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.
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Bernardinai
XII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Mylimi parapijiečiai!

Jer 20, 10–13: Dievas gelbi varguolio gyvybę iš nedorėlių rankų
Ps 69. P.: Mane išklausysi, Viešpatie, nes tu didžiai geras.
Rom 5, 12–15: Ne taip yra su dovana, kaip su kalte
Mt 10, 26–33: † Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Dabar prasidedantis eilinis laikotarpis atitinka Bažnyčios laiką tarp Sekminių ir antrojo
Viešpaties atėjimo. Šio laikotarpio liturgija mus
tvirtai įstato į dabarties momentą, mūsų kasdienio g yvenimo konkrečią tikrovę, kur išg yvename
džiaugsmą ir liūdesį, pergales ir pralaimėjimus.
Tai vieta, kur kartais patiriame stiprių pagundų.
Tačiau čia ir tik čia, dabarties tikrovėje, sutinkame Dievo gailestingą žvilgsnį, nepaliaujamai
dovanojantį mūsų laisvei paguodos, g ydymo, stiprybės ir draug ystės malones, kurių mums g yvybiškai reikia.
Šiandien skaitytoje Evangelijos ištraukoje Jėzus
drąsina mus kovoje prieš nuodėmę ir blogį. Mes
mokomi be baimės liudyti mums Jėzaus apreikštą tiesą ir pasitikėti Tėvu, kuriam esame vertesni
„už daug ybę žvirblių“, brangesni už visą regimą
kūriniją drauge paėmus. Iš tiesų Viešpats, rūpestingai suskaitantis visus mūsų galvos plaukus,
mus nuolat apgaubia švelnia meilės apsauga.
Tačiau Jėzus įspėja dėl vieno didelio pavojaus.
Jis sako mums, kad bijotume ne šiame pasaulyje esančių priešų, galinčių pakenkti ar nužudyti
mūsų kūną, bet to, kas gali pražudyti ir mūsų
kūną, ir mūsų sielą toje vietoje, kuri graikiškame
tekste vadinama „Gehenna“. Pavadinimas „Gehenna“ kilo nuo slėnio, esančio už Jeruzalės,
kur pagonių karaliai aukodavo savo vaikus kaip

deginamą ją auką, pavadinimo, ir tai yra tikroji
vienaskaita vartojamo žodžio „pragaras“ reikšmė, nurodanti realią amžinojo pasmerkimo galimybę. Žmogaus siela yra nemirtinga, todėl negali
būti nužudyta ar sunaikinta tikrą ja šio žodžio
prasme. Tačiau, jeigu galutinai netenka Dievo
meilės šviesos, ji patiria dvasinę mirtį, „antrą ją
mirtį“. Jei taip įvyksta žemiškosios egzistencijos
pabaigoje, tai ne todėl, kad Dievas pasmerkė ar
liovėsi mylėjęs, bet dėl to, kad pati siela pasirinko atmesti Viešpatį ir tapti verge egoistiniame
šėtono puikybės maište. Amžinosios Dievo meilės
liepsna, siekianti mus perkeisti ir įvesti į Trejybės g yvenimą, pasmerktų jų suvokiama kaip
persmelkianti ugnis, nepakeliamai prieštaraujanti savanaudiškumui, tapusiam vieninteliu jų
egzistavimo principu. Vien tas dalykas sukelia
pragaro kankynes. Šiandienos Mišių pradžios
malda, kaip ir daugelis eilinio laiko pradžios
maldų, gali tapti maistu tęstinei meditacijai.
Joje siūlomas priešnuodis širdies kietumui, galinčiam nuvesti į pasmerkimą. Joje prašoma
Dievo pagarbios baimės ir nuoširdžios meilės jo
šventam Vardui, nes, kaip stipriai akcentuojama
pažodžiui verčiant iš lotynų kalbos, „Tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kuriuos įtvirtinai
ant savo meilės pamato“.
Iš leidinio “Bažnyčios žinios”
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dėkoju Jums už nenuilstamą pagalbą ir laiką, skirtą
tarnystėms įvairiose parapijos veiklose ištisus metus.
Jūsų dėka mūsų bažnyčioje ir parapijoje įg yvendinami
įvairūs reikalingi ir svarbūs projektai bei idėjos. Jūs,
kiekvienas asmeniškai, bendruomenę pripildote begaline
savo širdies šiluma, gėriu ir meile.
Linkiu Jums ramaus ir turiningo atostogų poilsio, kartkartėmis stabtelint ir vis iš naujo
įsiklausant į Šv. Pranciškaus žodžius, kuriuos jis dažnai sakydavo broliams: „Įsidėmėkite
šiuos tris dalykus ir jų laikykitės: šventojo paprastumo, priešingo besaikiam žinių godumui,
maldos, kurią stengiasi atitolinti visokia išorinė veikla ir rūpesčiai, ir meilės Neturtybei –
ne tiesiog pačios Neturtybės, Viešpaties Jėzaus Kristaus ir mano Sužadėtinės, bet meilės jai
ir degimo ja (Šventojo Pranciškaus žiedeliai, p. 259).
Tegul atostogos būna ypatingas Dievo artumos laikas Jums ir Jūsų šeimoms!
Laukiu visų sugrįžtant!
Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

Atostogos
Mūsų parapijos laikraštėlis išeina „atostogų“. Linkime visiems gero poilsio.
Susitiksime rugsėjo mėnesį. Šviesių Jums vasaros dienų su Jėzumi!

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, pajamas deklaruoti ir teikti prašymus skirti
pajamų mokesčio dalį reikės iki liepos 1 d. tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

1,2%

www.bernardinuparapija.lt

