Bernardinai
SUNEŠTINĖS VAIŠĖS BAŽNYČIOS KIEMELYJE

Sekmadienį, gegužės 22 d. po 10.30 val. šv. Mišių visi susirinkime bažnyčios vidiniame kiemelyje. Bendrausime, vaišinsimės karšta sriuba, arbata ir pačių atsineštomis vaišėmis.

BERNARDINAI

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Gegužės 29 d. 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks
Sutvirtinimo sakramentą. Šiais metais mūsų parapijoje Sutvirtinimą priimti ruošiasi apie 100
žmonių.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
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VI VELYKŲ SEKMADIENIS

Gegužės 30 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Stuarto Hazeldino krikščionišką dramą „Trobelė“/The Shack, (2017, JAV). Tai yra Paulo Youngo knygos „Trobelė“, tapusios
mega bestseleriu, ekranizacija. Šis filmas yra kupinas vilties, jog net pačiose
sunkiausiose gyvenimo situacijose Dievas būna su mumis.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189

2022 gegužės 22 d.
Gegužinės pamaldos
Švč. Mergelės Marijos
garbei

TĖVO DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje birželio 5–12 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija
Mišių liturgija vyks pirmadienį 12 val., antradienį 7.30 val. trečiadienį – šeštadienį
18 val., o sekmadieniais (birželio 5 d. ir 12 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių
bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą.
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo
fondui. Šiemet pakilus šildymo kainoms, be Jūsų pagalbos neišsiversime, todėl kas galite, maloniai prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų.
Šiuo metu skola už šildymą yra 12315 eurų.
Yra pateiktas prašymas šilumos tiekėjams apmokėti įsiskolinimą dalimis iki spalio mėnesio.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei
padėkas Dievui.“
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 val., 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Andrius Nenėnas
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

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Jn 14, 23
EVANGELIJA (Jn 14, 23–29)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir
mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių
nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet
Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o
Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu
Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską

primins, ką esu jums pasakęs.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo
ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!
Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir
vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas
už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant,
jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus
įvykę“.

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 15, 1–2. 22–29: Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti
jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina
Ps 67. P.: O Dieve, tave tegarbina tautos, – tešlovina visos tautelės! / Aleliuja.
Apr 21, 10–14. 22–23: Parodė man nužengiantį iš dangaus šventąjį miestą
Jn 14, 23–29: † Šventoji Dvasia viską primins, ką esu jums pasakęs

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.“ Kristaus paliepimai ir jų laikymasis g yvenime yra
mūsų meilės Dievui rodiklis. Mylėti reiškia laikytis įstatymų – tai autentiškas tikrasis Kristaus
meilės kriterijus. Mylėti reiškia būti paklusniems
Dievo žodžiui ir Dievo valiai. Meilė Jėzui ir laikymasis Jo įsakymų mums yra kelio ženklai, rodantys teisingą g yvenimo kryptį. Kelio ženklai mus
atveda prie pasirinkto tikslo, jeigu mes jų laikomės.
Ir kaprizai šiuo atveju yra nepageidautini, antraip
nepasieksime savo tikslo. Tačiau šie kaprizai yra
silpnos žmogiškosios prigimties požymis. Argi ne
kaprizų kupina prigimtis pasireiškia tikinčio žmogaus g yvenime, kai jis, skelbdamas meilę Dievui ir
artimui, pabrėžia, jog myli ir tiki savitai? Tokių
savitumų demonstravimas paliečia labai svarbią
problemą, susijusią su mūsų tikėjimo krize. Dažnai šis noras elgtis savaip žmogų gundo net koreguoti dešimtį Dievo įsakymų ar Jėzaus paliepimus.
Biblijos puslapiuose randame labai daug liudijimų
apie tokią meilę Dievui, kai žmogus vykdo gautą
iš Dievo žodį. Tokios meilės ir paklusnumo Dievui pavyzdys buvo Mozė. Ar jūs galite įsivaizduoti
Mozę, besistengiantį savo nuožiūra, ignoruojant
Dievo įsakymus, vesti žydų tautą? Ne. Išėjimas
iš vergovės į Pažadėtą ją Žemę izraelitams truko
keturiasdešimt metų, tačiau kiek jie dar būtų kla-

joję po dykumas, jeigu būtų elgęsi savo nuožiūra ir
laikęsi Dievo paliepimų pagal savą jį supratimą?
Dykumos perėjimas būtų amžiais nesibaigęs. Tik
nesvyruojantis pasitikėjimas Dievu, žinojimas,
kad jis mums linki gero, padėjo Mozei išgelbėti
savo tautą.
Šv. Augustinas sako: „Įsiklausykime į psalmės žodžius: Koks gi geras teisiesiems Dievas (Ps72, 1).
Kas tie teisieji? Tai tie, kurie nekritikuoja Dievo.
Jie vadovaujasi Dievo valia ir nesistengia Dievo
valios palenkti savo valiai. Yra paprastas būdas
padaryti savo širdį teisią. Nori, kad tavo širdis
būtų teisi? Daryk tai, ko nori Dievas; nenorėk,
kad Dievas darytų tai, ko nori tu. Neteisios širdies
žmonės yra tie, kurie sėdi ir diskutuoja, ką turėtų
daryti Dievas.“ „Jei nori įeiti į g yvenimą, laikykis įstatymų“ (Mt19, 17). Čia galima prisiminti
šv. Augustino žodžius: „Dievas neįsakys nieko,
atnešančio jam naudą. Visada naudą gaus tas,
kas gaus įsakymą.“ Taigi, mieli tikintieji, Dievo
įsakymai reikalingi ne Dievui, bet mums, kad mes
būtume išgelbėti. Dievo įsakymų nepaisymas, kaip
žinome jau iš pirmų jų Šv. Rašto puslapių, atveda
prie žmogaus atsiskyrimo nuo Dievo. O meilė Jėzui ir Dievo įsakymų vykdymas, priešingai, atveda
prie taikos ir ramybės.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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

PAGALBA UKRAINAI

Arkivyskupas Gintaras Grušas:
nenustokime padėti Ukrainos
žmonėms

„Dėkoju pavieniams žmonėms, parapijoms,
vienuolynams, organizacijoms, kurios priėmė
pabėgėlius. Dėkoju Caritui, kuris padeda ne
tik bėgantiems nuo karo čia Lietuvoje, bet ir
renka pagalbą siųsti į Ukrainą.

„Viešpatie neleisk, kad mes būtume kurti šauks- Džiaugiuosi, kad ir šeimos buriasi padėti
mui tų, kurie šiandien nepaliauja šauktis dan- Ukrainos šeimoms – ir esančioms čia, ir toms,
gaus“ – arkivyskupas Gintaras Grušas, kalbė- kurios liko Ukrainoje.
damas palaikymo Ukrainai mitinge, priminė
Lietuvos žmonėms sakytus popiežiaus Pranciš- Dar kartą raginu: nenuleiskime rankų, padėkime tiems, kuriems šiandien reikia mūsų
kaus žodžius.
pagalbos. Nebūkime kurti pagalbos šauksmui
„Rusijai užpuolus Ukrainą, vykstant karui, jau tų, kurie šaukiasi Dangaus. Slava Ukraini!“ –
daugiau nei du mėnesius girdime Ukrainos kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas.
žmonių šauksmą. Labai svarbu, kad mes nebūtume kurti tam šauksmui ir atsilieptume“ –
tęsė arkivyskupas.
Ganytojas dėkojo visiems, kurie girdi ir atsiliepia į Ukrainos prašymus ir teikia pagalbą:

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ PROGRAMA
„ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ“

Vilniaus Bernardinų parapijos bendruomenė prisijungė prie Vilniaus arkivyskupijos Caritas iniciatyvos „Šeimų draugystė“, kuri siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi
Lietuvos visuomenėje.
Klebonas Andrius Nenenas OFM kviečia kurti bičiuliškus ryšius su ukrainiečiais, bėgančiais nuo
karo: ,,Kviečiu drauge ištiesti pagalbos ranką ir būti kartu. Daugelis esame patyrę, kaip yra svarbu
sulaukti palaikymo, kai esi vienas. Būkime kartu.“
Kaip veikia programa:
• Ukrainiečių ir lietuvių šeimos/ asmenys užpildo anketą.
• Programos koordinatoriai pagal pomėgius, amžių ir kitus kriterijus lietuvių šeimai,
asmeniui priskiria ukrainiečių šeimą, asmenį.
• Parapijų bendruomenių šeimos / asmenys, norintys bendrauti su ukrainiečiais, išsamiai
supažindinimi su projektu.
• Supažindinamos šeimos.
• Parapijoje bus organizuojami susitikimas ukrainiečių ir lietuvių šeimoms / asmenims.
Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos, kviečiame užpildyti anketą:
https://forms.gle/R48KfxNmNT25txq8A
Programos „Šeimų draugystė“ koordinatorė – Kristina, tel: +370 662 48404,
el.p.: kviciute@gmail.com
Daugiau informacijos: https://vilnius.caritas.lt/seimu-draugyste/
www.bernardinuparapija.lt

