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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 9–11 val., 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

VI VELYKŲ SEKMADIENIS  2021 gegužės 9 d.Nr. 805

EVANGELIJA (Jn. 15, 9-17)   
Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus my-

lėjau. Pasilikite mano meilėje!  Jei laikysitės 
mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip 
aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku 
jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse 
būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugs-
mui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad 
vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. 
Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus 

atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, 
ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, 
nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus 
aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, 
ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane 
išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, 
kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai 
išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano 
vardu, jis visa jums duotų.

Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!

Jei kas mane myli, 
laikysis mano žodžio, –  

sako Viešpats, –
ir mano Tėvas  

jį mylės;
mes pas jį ateisime  
ir apsigyvensime.     

Jn, 14, 23  

PRAŠOME PARAMOS BAŽNYČIOS APŠVIETIMO TVARKYMUI
Mieli parapijiečiai, kadangi bažnyčios šviestuvai yra labai brangūs, o laikui bėgant jie perdega, 
ir reikia juos keisti, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų bažnyčios apšvietimo tvarkymui. 
Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES lauke-
lyje įrašius aukos paskirtį: Bažnyčios apšvietimo fondui. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina 
Jus Dievas.

GEGUŽINĖS PAMALDOS  
VU BOTANIKOS SODE KAIRĖNUOSE

Susitikime VU Botanikos sode Kairėnuose švęsti Gegužinių pamaldų, pasidžiaugti bundančia 
gamta ir patirti bendrystės dovanojamą viltį ir džiaugsmą. 
LAIKAS: gegužės 9, 16, 23 ir 30 d., 17–20 val.
PROGRAMA:
17:00–17:45 – pasivaikščiojimas po VU Botanikos sodą, dvasinio pokalbio galimybė su VU ka-
pelionu t. Eugenijumi Puzynia SJ arba vienu iš VU sielovados komandos nariu.
18:00–19:00 – pamaldos ir giesmės Švč. Mergelės Marijos garbei pavėsinėje ,,Ant kalno'' (nr. 35).
19:00–20:00 – vakaronė, pasidainavimas ir pajudėjimas.
Gegužės 23 d. – Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Savo apmąstymu apie Mergelę 
Mariją dalinsis sesuo asumpcionistė Benedikta Rollin.
REGISTRACIJA: https://forms.gle/hMD4LAGHoG2WCVxM9 arba susivedus renginio pavadi-
nimą internetinės naršyklės paieškos laukelyje. Gegužinės pamaldas organizuoja VU kapelionas  
t. Eugenijus Puzynia SJ ir VU sielovados komanda.

                              SUSITIKIMAS SU „KNYGOS MAŽUTĖLIAMS“ AUTORE 
Gegužės 16 dieną po 10.30 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčios kiemelyje kvie-
čiame susitikti su „Knygos mažutėliams“ bendraautore edukologe, dar-
želio „Mažutėliams“ bendraįkūrėja ir vadove, sese Viktorija Voidogaite.  
Ses. Viktorija papasakos apie knygą, tėveliai galės užduoti jiems rūpimus 
su vaikų ugdymu susijusius klausimus ar įsigyti pačią knygą, vaikai bus 
kviečiame atlikti chemijos eksperimentų.

„Knyga mažutėliams“ – suprantamai ir sumaniai parašytas vadovas ir peda-
gogui, ir kiekvienam, kuris bendrauja su vaikais. Knygos temos, pateiktos 
veiklos ir užduotys kiekvienam, esančiam arti vaiko, suteikia progą tapti 
mokytoju, o būti mokytoju nėra sudėtinga turint planą. „Knyga mažutė-
liams“ tokį planą sudaro metams, kiekvienai dienai. Ji įkvepia mokymo-

si priemones kurti iš kasdienių daiktų, naujai pažvelgti į temas, susijusias su vaiko lavinimusi.  
Daugiau apie knygą: www.knygynas.mazuteliams.lt
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Apd 10, 25–26. 34–35. 44–48: Ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos
Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims. / Aleliuja.

1 Jn 4, 7–10: Dievas yra meilė
Jn 15, 9–17: † Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti

Meilė yra visų prašymų pagrindas, taip pat ir 
prašymų, nukreiptų į Dievą. „Visa, ko tik pra-
šysite Tėvo mano vardu, jis jums duos“ - žada 
Jėzus Kristus. Tačiau šis prašymas susietas su 
įsakymu mylėti. Kas nemyli, tas negali prašyti. 
Iš tikrų jų be meilės neįmanoma prašyti, o tik 
reikalauti; be meilės neįmanoma duoti, o galime 
tik skolinti, pavergti ir pririšti; be meilės neįma-
noma aukotis, o tik manipuliuoti. 

Tad mylėkite vienas kitą – yra įsakymas, 
nukreiptas į krikščionio valią, į širdį, kuri turi 
būti panaši į širdį Jėzaus, kuris mylėjo, ir buvo 
tarnas, tačiau kitoks tarnas – ne tas,  atliekan-
tis tik tarno funkciją; Jis jau nebenori mūsų 
vadinti tarnais, kadangi tarnas asocijuojasi 
su tam tikra funkcija, priemone, kurią kažkas 
naudoja savo materialiniai gerovei padidinti. 

Mes jau esame Jo draugai. Draugais Jis mus 
pavadina ne dėl to, kad draugystėje būtų vien tik 
poilsis, gera savijauta ar tai, kas mus atpalai-
duotų; ne, ši draugystė – tai kelionė į meilę, į 
Jėzaus širdį. Jis gali įsakyti vienas kitą mylėti, 
nes tarnystė nepadaro draugystės menkesne, 

bet per draugystę ir meilę tarnystė pakeičiama. 
Pakeičiama ir tarnystės kokybė, todėl tarnystė 
krikščionybėje gali būti pakenčiama net tada, 
kai yra puolimai, bėdos, persekiojimai, kai kaž-
kas nusisuka nuo tavęs, nesupranta, nepriima. 
Visa tai galime pakęsti, nes priėmėm meilę, 
kuri atiduoda, atsiduoda. Mes priėmėme meilę 
To, kuris pats mus išsirinko, o išsirinkęs įsakė 
mylėti.  Kitaip negalėtų įsakinėti. Jis išsirinko, 
o mes atsiliepėme į šitą išsirinkimą, mes pasili-
kome prie Jo. 

Taigi Jo vardas yra meilės vardas; tuo vardu, 
likdami Jo draugais, galime prašyti Tėvo. 
Prašymas kyla iš draugystės, tarnystės, meilės. 
Vienas kitą mylėkite – reiškia ir užtarkite, 
melskitės vienas už kitą, būkite vienas su 
kitu, vienas prie kito, vienas dėl kito. Taip 
didėja žmogiškumas, bendrystė, mums skirtoji 
dalia - būti panašiems į Dievą, g yventi Dievo 
meile ir skleisti tą meilę visoms šalims, visoms 
bendruomenėms ir visoms kultūroms. Visa tai 
yra draugo, bičiulio, krikščionio dalia – nes tai 
Jėzaus dalia ir Jo Bažnyčios kelias. 

kun. Arūnas Peškaitis OFM
Iš  Bernardinai.lt  Evangelijos komentarų archyvo

Lietuvos vyskupai  
kviečia į  
MALDOS TILTĄ

Brangūs broliai ir seserys,
Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias 

metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir 
žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės 
žinią. Už gyvybės dovaną visų pirma esame 
dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties 
bendradarbiai tame yra mūsų tėvai. Anot po-
piežiaus Pranciškaus, „Vyras ir moteris, tėvas 
ir motina abu yra Dievo Kūrėjo meilės ben-
dradarbiai ir tarsi aiškintojai. Jie rodo savo 
vaikams motinišką ir tėvišką Viešpaties veidą“ 
(plg. AL, 172).

Mūsų krašte turime gražią tradiciją pirmąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį minėti Motinos 
dieną, o pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo 
dieną. Ilgimės motiniškos šilumos ir tėviško 
žodžio! Tad, įžvelgdami nepaprastai didelę 
šeimos svarbą visuomenės ir Bažnyčios gyve-
nime, kviečiame per gegužines ir birželines 
pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo die-
nos įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas 
sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas. 
Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus kran-
tus. Santuokos sakramentas sujungia skirtin-
gus žmones į šeimą, kuriai reikia Bažnyčios, 
valstybės, visuomenės palaikymo.

Atsiliepdami į giliausius šeimos poreikius, 
kviečiame dalyvauti gegužinėse bei birželinė-

MALDA UŽ ŠEIMĄ –  
VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS 

PAGRINDĄ

Visagali amžinasis Tėve, nuolankiai 
meldžiame Tavo Sūnaus, mūsų Viešpa-
ties Jėzaus Kristaus vardu, atleisk mums 
mūsų tautos nuodėmes, duok jėgų priimti  

Tave atmetančius, padėk išsaugoti  
Tėvynės laisvę ir apginti šeimą –  
visuomenės ir valstybės pagrindą.
Tėve, savo gailestingosios meilės jėga 
sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių  

protus bei širdis pasirinkti gėrį.  
Amen.

2021 metų kovo 19 dieną prasidėjo popiežius Pranciškaus pa-
skelbti „Šeimos – Amoris Laetitia“ metai. Tą dieną sukako 
penkeri metai nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia 
(„Meilės džiaugsmas“), kalbančio apie meilę šeimoje, paskel-
bimo. Šeima – Amoris Laetitia metai tęsis iki 2022 m. birželio 
26 dieną Romoje vyksiančio X-ojo Pasaulinio šeimų susitiki-
mo su Šventuoju Tėvu.

se pamaldose prašant Švč. Mergelės Marijos 
užtarimo ir meldžiant Švenčiausiosios Jėzaus 
Širdies maloningumo. Niekas taip nesuvienija 
šeimos, kaip bendra jos narių malda, kuri yra 
didžiausias gėris šeimai.

Viešpaties malonių sustiprintos, mūsų šei-
mos tegul tampa bendrystės bei maldos vie-
tomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir 
mažomis namų Bažnyčiomis (plg. AL, 325).

 
Lietuvos vyskupai,  

2021 m. balandžio 30 d.


