Bernardinai
TEIKIANČIŲ 2% GPM PARAMĄ VILNIAUS BERNARDINAMS DĖMESIUI
Nuoširdžiai dėkojame visiems šiemet pasinaudojusiems įstatymo suteikta teise ir dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrusiems savo parapijai.
Deja, ne visi teisingai užpildyti ir laiku pateikti prašymai yra įvykdomi. Jūsų skirta parama nebus
pervesta, jei liksite skolingas vieną ar kitą mokesčio litą. VMI Elektroninėje deklaravimo sistemoje
yra paskelbtos preliminarios Pajamų deklaracijos, tad galite pasitikrinti, ar nesusidarė skola. Jei likote
skolingi, būtina pateikti pajamų deklaraciją GPM308 ir sumokėti susidariusią nepriemoką. Atlikus
šias prievoles, jūsų pateiktas prašymas FR 0512 bus įvykdytas ir parama mus pasieks.
Atkreipiame dėmesį, kad prašymų formos priimamos iki egužės 1 dienos. Primename duomenis,
reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
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FILMO „AVINĖLIO VARTAI“ DVD MŪSŲ KNYGYNĖLYJE
Jau pasirodė Audriaus Stonio režisuoto ir brolio Gedimino Numgaudžio prodiusuoto dokumentinio
filmo apie Krikštą AVINĖLIO VARTAI DVD. Jį galite įsigyti Bernardinų bažnyčios knygynėlyje.
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Aš – gerasis ganytojas, –
sako Viešpats;
– aš pažįstu savąsias avis,
ir manosios pažįsta mane.

JUNGTINIS ŠVEDIJOS IR LIETUVOS MERGINŲ CHORŲ
KONCERTAS BERNARDINUOSE
Šv. Motiejaus (St. Matteus) merginų choras iš Stokholmo pirmą kartą viešės ir koncertuos Vilniuje.
Savo trumpos savaitgalio viešnagės metu choras surengs pasirodymą gegužės 9 d. 19 val. Vilniaus
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Kartu su Švedijos merginų choru koncertuos
Lietuvos merginų choras „Viva“.
MOTINOS OKTAVA

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 raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
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

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

Bernardinų bažnyčioje gegužės 3–10 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18
val., o sekmadieniais (gegužės 3 ir 10 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių
mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą.
Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios meno
vertybėms restauruoti.

EVANGELIJA (Jn 10, 11–18)
Jėzus kalbėjo:
„Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis
guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam
avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka
avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.
Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir
manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gy-

vybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano
balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.
Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę,
kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš
manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu
galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį
priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

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
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Apd 4, 8–12; Ps117; 1 Jn 3, 1–2; Jn 10, 11–18
P. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė
Bazilijaus Evangelijos pagal Joną komentaras –
Aš esu gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane
Bazilijus (+460) – Seleukijos-Ktesifonto vyskupas Persijoje. Jis buvo šv. Bazilijaus
Didžiojo (329 – 379) bendravardis, gilinęsis į apaštalo Pauliaus pasekėjos ir Libano
globėjos šv. Teklės stebuklus.

Tik pažvelkime į mūsų Ganytoją Jėzų
Kristų. Jis džiaugiasi tomis avimis, kurios
yra su Juo ir eina ieškoti prarastų jų. Jam
nekelia baimės nei kalnai, nei miškai. Jis
leidžiasi per giliausias daubas, kolei suranda pražuvėlę avį. Nors ji būna vos g yva,
bet Jis nors ir pavargęs, be jokio pykčio, su
gailesčiu ją paima ant savo pečių, išg ydo ir
grąžina į kaimenę (plg. Lk 15,4).
Mes girdime tokius Kristaus žodžius.
„Aš esu Gerasis Ganytojas. Aš eisiu ieškoti
prarastų ir sugrąžinti benamių, tvarstysiu
sužeistus ir silpnus (plg. Ez 34,16). Aš
mačiau minias ligų ištiktų žmonių. Mačiau
mano avinėlius einančius ten, kur yra demonai. Aš pamačiau savo kaimenę, kurią prarijo vilkai. Aš tai mačiau, ir nelikau stebėti
aukštybėse. Aš paimsiu sudžiūvusią, ligotą
ranką, kurią jau buvo pasigriebęs vilkas. Aš
išlaisvinsiu ištiktus maro. Aš dovanosiu regėjimą tiems, kurie dar būdami įsčiose tapo
akli. Aš prikelsiu iš kapo Lozorių, kuris jau

keturias dienas ten pragulėjo (plg. Mk 3,5;
1,31; Jn 9,11). Aš esu Gerasis Ganytojas,
toks kuris guldo g yvybę už savo avis“.
Pranašai žinojo apie tokį Ganytoją ir dar
iki jam ateinant skelbė kaip tai įvyks. „Nors
ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, –
burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas, vedamas
pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio“ (Iz 53,7). Kaip tas ėriukas
ir kaip ta avis, Jis – piemuo atidavė savo
g yvybę už savo avis. Savo mirtimi jis mirtį
sunaikino, savo kapu jis kapus apiplėšė ir
ištuštino. Tuos kapus, kurie sunkiais akmenimis buvo uždaryti ir kalėjimai užrakinti
iki tol, kol Ganytojas nenužengė nuo kryžiaus
ir nepranešė džiaugsmingos naujienos apie išlaisvinimą. Mes matome Jį požemiuose, kur
Jis skelbia išgelbėjimą „kalėjime esančioms
dvasioms“ (1 Pt 3,19), matome Jį šaukiantį
savas avis, iš mirusių jų buveinės į g yvenimą.
Tai tokiu būdu Kristus nori įsig yti savo avis,
kurias išmokytų klausytis Jo meilės balso.

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

ŠIANDIEN MINIMA PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA
Kasmet paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį minėdami Pasaulinę Gyvybės dieną, atkreipiame didesnį ar mažesnį dėmesį į žmogaus
gyvybę, jos neįkainojamąją vertę, išgyvename
dėl pasitaikančio jos negerbimo, nesiskaitymo
su ja, paniekinimo, net ir jos žudymo, naikinimo. Šią dieną susimąstome apie žmogaus gyvybės slėpinį, apie tai, iš kur Žemėje, begalinės
Visatos mažojoje dalelytėje, atsirado žmogus,
kas jis, kur jis keliauja begalinėje laiko erdvėje,
ko jis siekia šios kelionės metu.
Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų konsistorija dar 1991 metais, tačiau šventė išpopuliarėjo
1995 metais, ją aktyviau paraginus švęsti popiežiui Jonui Pauliui II.
Gyvybės diena – tai diena, kalbanti apie vyro
ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą,
nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus
turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo
jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties.
Šią dieną prisimenami visi, kurie ne savo noru
iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus: paniekintieji, nukankintieji, ištremtieji, nužudytieji. Kas
gali pateisinti nebylų skausmą tų nužudytųjų,
kurie negalėjo patirti motinos akių šviesos ir
tėviškos meilės?
Gyvybės diena – tai pasipriešinimas technologijoms su žmogaus embrionais mėgintuvėliuose, jų naikinimui egoizmo tikslais: dirbtiniam
apvaisinimui norint susilaukti kūdikio ar kamieninių ląstelių gavimui iš embrionų norint
gydyti kai kurias ligas.

Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi
diena, kai padedame visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems reikalingiems mūsų
pagalbos, kai neskirstome žmonių į vertingus ir
nevertingus, atgyvenusius, pasenusius.
Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium vitae rašė: „Be to, kas tik nukreipta prieš
pačią gyvybę, kaip antai, bet kokia žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija ir apgalvota
savižudybė; kas tik pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią sielą; kas tik
prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas,
trėmimas, vergija, prostitucija, prekiavimas
moterimis ir jaunuoliais; taip pat žeminančios
darbo sąlygos, kuomet su darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi įrankiais, o ne
kaip su laisvais ir atsakingais asmenimis, – visi
šie ir panašūs dalykai yra gėdingi. Jie nuodija
žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina tai
darančiuosius negu skriaudžiamuosius. Jie taip
pat skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo garbę“.
Balandžio 26 d. 17 val. Vilniaus Šv. Jono
Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto
bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) įvyks antrieji GYVYBĖS APDOVANOJIMAI, skirti pagerbti
prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas. Renginį globoja Vilniaus
arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

DĖL PAGALBOS PARAPIJOS BIBLIOTEKAI
Mieli parapijiečiai, ieškome norinčių ir galinčių įsipareigoti kas trečią
sekmadienį pabudėti parapijos bibliotekoje? Reikėtų pabūti nuo 11.30
iki 12.45 val. – priimti grąžintas knygas, išduoti paimamas. Norinčius
kviečiame prisidėti ir prie renginių bibliotekoje organizavimo (susitikimų, filmų peržiūrų, literatūros vakarų). Labai laukiame bibliotekos
draugų! Kviečiame apsispręsti ir skambinti Jūratei, tel. +370 652 44 356.
http://parapija.bernardinai.lt

