Bernardinai
SUSITIKIMAS SU „KNYGOS MAŽUTĖLIAMS“ AUTORE

Gegužės 16 dieną po 10.30 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčios kiemelyje kviečiame susitikti su „Knygos mažutėliams“ bendraautore edukologe, darželio „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 pedagogui, 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 mažutėliams“ tokį planą sudaro metams, kiekvienai dienai. Ji įkvepia mokymosi priemones kurti iš kasdienių daiktų, naujai pažvelgti į temas, susijusias su vaiko lavinimusi.
Daugiau apie knygą: www.knygynas.mazuteliams.lt
KVIEČIAME Į PARODĄ BERNARDINUOSE

Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius) atidaryta
REGINOS DAUGNORIENĖS akvarelės paroda „Švelnus palydėjimas“.
„Kai pradėjau domėtis šia tapybos technika, turėjau didžiulį troškimą nutapyti Aušros vartų Gailestingumo motinos paveikslą. Gal šis troškimas ir vedė
mane per visus mano negalėjimus, nemokėjimus ir baimes kol galiausiai aš
tai padariau. Taip kaip tik galėjau – su didžiausia meile, džiaugsmu ir
pagarba. Esu tikinti ir visada jaučiu švelnų MM palydėjimą visose gyvenimo srityse. Ne išimtis ir
tapymas akvarele. Man jos abi tokios panašios … Regina.“
Paroda veiks iki birželio 14 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS BERNARDINUOSE

Gegužės 27 ir 28 dienomis 19 val. Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečiop (Bernardinų) bažnyčioje
vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks Sutvirtinimo sakramentą.
VILNIAUS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO (KALVARIJŲ) PARAPIJA KVIEČIA

Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapija kviečia švęsti Sekmines Vilniaus Kalvarijose!
Šiais metais piligrimams paruošta galimybė gegužės 17-23 dienomis individualiai eiti kryžiaus
kelią Vilniaus Kalvarijose ir nuotoliniu būdu jungtis į Sekminių atlaidų programą. Maloniai
kviečiamos šeimos drauge su vaikais gegužės 22 d., šeštadienį, nuo 10 iki 14 val. individualiai
eiti Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose: tądien šeimų lauks savanoriai, padėsiantys nepasiklysti
Kryžiaus kelyje, ir smagiomis užduotimis palengvinsiantys piligrimystę.
12.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios (pievoje šalia bažnyčios), bus tiesiogiai transliuojamos per LRT.
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 9–11 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

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
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KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

2021 gegužės 16 d.
Pasaulinė visuomenės
komunikavimo priemonių diena

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

EVANGELIJA (Mk. 16, 15-20)
Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją
visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie
įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims
plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant
ligonių, ir tie pasveiks“.
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie
iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge
veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

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
VII VELYKŲ 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.
Ef 4, 1–13: Kristaus pilnatvės amžiaus saikas
Mk 16, 15–20: † Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje
Kai sūnus vėl pakyla į dangų, apaštalai mato
jį išnykstantį debesyje. Tai tarsi natūralus
reiškinys. Tačiau jie supranta jo reikšmę: juo
nurodomas amžinybės dangus, grįžimas pas
Tėvą, g yvenimas dieviškojo ir amžinojo g yvenimo šerdyje.
Jie patys lieka žemėje ir visa, ką žino, liks
fragmentiška.
Tačiau vieną dalyką jie suprato: dangaus
laikyseną žemės atžvilgiu, dosnumą Tėvo, kuris
atiduoda savo Sūnų iš meilės pasauliui. O nuo
šiol jiems suteikta naujoji viltis palaiko visa. Ji
yra tikėjimo ir meilės aukščiausia išraiška, ji
viena padaro juos vertus krikščioniško g yvenimo: joks tikėjimo ar meilės aktas ateityje neturi
užsisklęsti savyje, o per viltį jis gali būti visiškai
atvertas Dievui. Ir taip yra su kiekvienu veiki-

mu, su kiekvienu krikščioniško g yvenimo aktu:
jie priklauso amžinajam regėjimui, yra suvienyti
su juo, jie taiso kelią, kuris veda į jį.
Veikimo ir kontempliacijos vienybė įgavo
savo galutinę prasmę Sūnuje, per jo sugrįžimą
į dangų. Visa, ką žmogus daro žemėje, yra
veikla, vykdoma dėl Dievo, turint tikslą būti
susietam su amžiną ja kontempliacija. Žemiškasis g yvenimas yra pasiruošimas amžinajam
buvimui. Net jei tikinčiojo žemiškasis darbas
būtų kontempliatyvus g yvenimas, jo visa malda
ir buvimas priklausytų Sūnui, šis žemiškasis
kontempliavimas lieka pasiruošimas tikrajai
galutinei kontempliacijai danguje.
Adriana Fon Speyr † 1967
„Sekmadienių mišiolėlis“.
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)
Kristaus žengimo į
dangų iškilmė švenčiama keturiasdešimt
dienų po Velykų. Nuo
pat Prisikėlimo visa
Jėzaus žmogystė yra apsivilkusi Tėvo šlove.
Tačiau šlovingas Kristus „vieši“ pas savuosius,
idant sustiprintų jų tikėjimą pasirodymų dėka.
Keturiasdešimt dienų, pratęsiančių Jėzaus

„EIK IR PASIŽIŪRĖK“ (JN 1, 46).
KOMUNIKUOTI SUTINKANT ŽMONES TEN, KUR JIE YRA,
IR TOKIUS, KOKIE YRA
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios 55-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga
„Su nuostaba atverk akis į tai, ką matai, kad
tavo rankos būtų pilnos šviežios gyvybės ir kad
kiti tave skaitydami prisiliestų prie pulsuojančio gyvenimo stebuklo“, – patarė savo kolegoms žurnalistams Emanuelis Lozano Garrido
(1). Todėl šių metų Žinią noriu skirti kvietimui
„eiti ir pamatyti“ kaip paskatinimą kiekvienai
komunikavimo išraiškai, kuri siekia būti skaidri ir pagarbi: tiek laikraščio redakcijoje, tiek
interneto pasaulyje, įprastiniame Bažnyčios
skelbime ar politiniame bei socialiniame komunikavime. „Eik ir pasižiūrėk“ yra būdas,
kuriuo krikščioniškasis tikėjimas buvo perduodamas nuo pat pirmųjų susitikimų prie Jordano ir Galilėjos ežero krantų. [...]
Komunikavimo srityje niekas negali visiškai
pakeisti pamatymo savo akimis. Kai kurių dalykų galime išmokti tik per savo patirtį. Komunikuojama ne tik žodžiais, bet ir akimis, balso
tonu, gestais. Jėzus traukė sutinkamus žmones
savo skelbimo tiesa; tačiau jo kalbos veiksmingumas buvo neatsiejamas nuo jo žvilgsnio,
elgsenos ir net jo tylėjimo. Mokiniai ne tik
klausėsi jo žodžių, bet ir matė jį kalbantį. Jame
– įsikūnijusiame Logose – žodis įgijo veidą, pasak Jono, neregimasis Dievas leidosi būti matomas, girdimas ir paliečiamas (plg. 1 Jn 1, 1–3).
Žodis yra veiksmingas tik tuomet, kai jį galima
„pamatyti“, tik tuomet, kai jis įtraukia tave į
patirtį, į dialogą. Todėl „eik ir pasižiūrėk“ buvo
ir yra esmingai svarbu.
[…] Evangelijos geroji naujiena visame pa-

saulyje išplito žmogui susitikus su žmogumi,
širdis į širdį. Tai vyrai ir moterys, kurie priėmė
tą patį kvietimą „ateik ir pamatyk“, jie susižavėjo tuo žmogiškuoju „apstumu“, persmelkusiu
Jėzų Kristų liudijusių žmonių žvilgsnius, žodžius bei gestus. Visos priemonės yra svarbios,
ir tas didis komunikuotojas, Paulius iš Tarso,
veikiausiai naudotųsi elektroniniu paštu ir socialinių tinklų pranešimais. Tačiau būtent jo tikėjimas, jo viltis ir jo meilė darė įspūdį jo laiko
žmonėms, girdėjusiems jo skelbimą ir turėjusiems laimės pabūti su juo, matyti jį susirinkimuose ar individualaus pokalbio metu. Matydami jį veikiantį vietovėse, kuriose jis lankėsi,
jie galėjo įsitikinti, koks teisingas ir vaisingas
gyvenime buvo tas išganymo skelbimas, kurį jis
skelbė Dievo malonės dėka. Taip pat ten, kur
nebuvo įmanoma asmeniškai sutikti to Dievo
bendradarbio, apie jo gyvenimą Kristuje liudijo
jo siunčiami mokiniai (plg. 1 Kor 4, 17).
„Mūsų rankose yra knygos, o mūsų akyse
– faktai“, – tvirtino šv. Augustinas (3), ragindamas įsitikinti, kaip pildosi Šventajame Rašte
esančios pranašystės. Taip Evangelija šiandien
iš naujo įvyksta kiekvieną kartą, kai gauname
aiškų liudijimą iš žmonių, kurių gyvenimas
buvo perkeistas susitikimo su Jėzumi. Jau daugiau kaip du tūkstančius metų ši susitikimų
grandinė perduoda krikščioniškojo nuotykio žavesį. Mums tenka iššūkis komunikuoti
sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokius,
kokie yra.

gyvenimą, yra susijusios su keturiasdešimdienio simbolika – didžiųjų Dievo patirčių laikotarpiais. (plg. Iš 24, 18; 1 Kar 19, 8; Mt 4,
2). Pasibaigus šiam tarpsniui, Jėzus „pakyla“ į
dangų, kad būtų galutinai su Tėvu, ir atsisėda
jo dešinėje. Tai ne krikščioniško gyvenimo antraeilis dėmuo, o Credo artikulas, išreiškiantis
Kristaus viešpatystę, patvirtintą pirmųjų tikėjimo išpažinimų.

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 laukelyje įrašius aukos paskirtį: Bažnyčios apšvietimo fondui. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina
Jus Dievas.
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PRAŠOME PARAMOS BAŽNYČIOS APŠVIETIMO TVARKYMUI

