Bernardinai
BIRŽELINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėn. šeštadieniais 19 val.
(po vakarinių šv. Mišių) ir sekmadieniais 16.30 val.

BERNARDINAI

KVIEČIAME Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM GY VENIMUI PAŽYMĖTI
Birželio 14 dieną 12 val. Bernardinų parapija kviečia į ketvirtąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Kodėl kopiame į Karmelį?“, kurią skaitys mūsų parapijietis, dr. Aurimas M.
Juozaitis. Paskaitas vyks Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10). Kviečiame dalyvauti!
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PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ
Pašvęstojo gyvenimo metų proga liepos 10 d. (penktadienį) organizuojame mūsų parapijiečių
vienos dienos piligriminę kelionę į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Tą dieną atlaiduose bus švenčiama vienuolių diena. Piligrimystės metu dalyvausime šv. Mišiose, po kurių eisime Žemaičių
Kalvarijos kalnus. Grįždami planuojame aplankyti Pakutuvėnų vienuolyno brolius. Kelionės
dieną išvykstame 6 val. ryte nuo Bernardinų bažnyčios. Rinkliava už kelionę – 13 Eur, kurią reikia įnešti registruojantis. Registruoja bažnyčios budinti. Piligrimystės koordinatorė – parapijietė
Roma Pakėnienė, tel. 8 699 26884.

Sėkla yra Dievo žodis,
sėjėjas – Kristus.
Kiekvienas, kas jį suranda,
gyvuos per amžius.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ JAUNIMUI Į ITALIJĄ
Liepos 25–rugpjūčio 8 d. organizuojama piligriminė kelionė jaunimui (16–35 m.) į Italiją
„Šv. Pranciškaus pėdomis“. Piligrimus lydės broliai pranciškonai br. Artūras ir br. Tomas. Kelionėje – Šv. Mišios, katechezės, žygis, susitikimai su Italijos broliais, laisvas laikas, daugybė
svarbiausių pranciškoniškų vietų Italijoje ir kiti slapti dalykai:). Kaina 470 Eur (kelionė autobusu,
nakvynės, pusryčiai). Registracija ir informacija: jaupra@yahoo.com, Giedrė, tel. +370 691 41 714.
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į LURDĄ

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, V 9–11 val.,
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

Liepos 13–24 d. kviečiame į brolių pranciškonų organizuojamą piligriminę kelionę Į Lurdą. Piligrimus lydės br. Juozapas Marija OFM ir gidė Regina Atkočiūnaitė. Norinčius prisijungti prašome kreiptis į br. Rolandą OFM: tel. 8 682 40025, el.p. rulandastaucius@gmail.com. Platesnė
informacija – mūsų tinklapyje www.bernardinuparapija.lt.

EVANGELIJA (Mk 4, 26–34)
Jėzus kalbėjo minioms:
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar
naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai
nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus
tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.
Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti
Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pa-

vaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis,
kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų
sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžiančias plačias
šakas, taip kad jo pavėsį gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.
Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo
žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be
palyginimų jiems jis nekalbėdavo, i savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.
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Ez 17, 22–24; Ps 91; 2 Kor 4, 13–5,1; Mk 4, 26–34
P. Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Šis palyginimas vėl apie Dievo karalystę:
sėkla, augimas, derlius – jos įvaizdžiai.
Tuo Jėzus nori paaiškinti Dievo karalystės
artėjimą. Jėzus kalba apie dabartinį momentą, kai Dievo sėkla jau pasėta auga, bet dar
pjūtis neatėjo. Šeimininkas laukia kantriai ir
pasitikėdamas – vieną dieną bus pjūtis. Jėzus
nori paraginti ir klausytojus kantriai pasitikėti
Dievo galbūt mūsų akims pridengtu veikimu.
Čia svarbu ir savo jėgas įvertinti – Dievo
karalystė nėra žmonių rankų darbas. Todėl
akys turi būti visada nukreiptos į derliaus
šeimininką.
Šių paskutinių laikų akivaizdoje pasitikėjimas Dievu yra labai svarbus, toks, koks
šeimininko pasitikėjimas, jog vieną dieną ateis
derliaus metas ir bus gausus derlius. Tačiau
paskutinius laikus reikia suprasti ne valandų,
dienų prasme, bet Dievo be paliovos veikiančia
artumo prasme. Ateis diena, kai Dievas bus
viską padaręs. O jis daro viską gerai.
Palyginimas seką palyginimą. Klausytojams

labai sunku suprasti. Tai aiškiai parodo net
du Jėzaus klausimai. Ne pats garstyčios grūdo
dydis čia svarbiausia Dievo karalystės palyginime, bet jo augimas į neadekvatų kitiems
augalams dydį. Šis procesas labai panašus į
tešlos rūgimą, kol viskas įrūgsta. Kol žmogaus
visos g yvenimo sritys persiima Dievo karalyste.
Garstyčios augimo rezultatas yra toks, kad
net padangių sparnuočiai gali drąsiai krautis
lizdą. Pasislėpusių pavėsyje padangių sparnuočių įvaizdis yra žinomas Senojo Testamento tradicijoje ir reiškia Dievo karalystę: tautos
ras Dievo karalystėje prieglobstį. Garstyčios
augimą galima suprasti ir kaip Bažnyčios
pasklidimą po pasaulį, po visas geografines ir
sielos sritis. Tačiau šis pasklidimas yra toks
nematomas kaip grūdelis, tačiau savyje turi
tokias neišmatuojamų, tačiau pridengtų Dievo
galių. Tikėkim ir pasitikėkim, jog Dievas
veikia.
Mindaugas Malinauskas SJ
Iš Bernardinai.lt archyvo

„Tedirba Viešpats mūsų rankomis gerus darbus!“
Mieli parapijiečiai, geros valios žmonės,
Jūsų įvairia forma suteikta parama ir maldos
už geradarius, šiandien leidžia džiaugtis suremontuotu ir įrengtu Bernardinų bendruomenės centru (trumpinys – BBC). Bendruomenės
centro patalpos yra tinkamos vykdyti veiklą
ištisus metus dėka įrengtos šildymo sistemos.

Bebaigiant remonto darbus, sulaukėme ypatingos kaimynų, Vilniaus Dailės Akademijos,
dovanos, – Bernardinų bendruomenės vardu
nuoširdžiai dėkojame prof. Juozui Algirdui Pilipavičiui ir jo vadovaujamiems VDA studentams už gražiai restauruotas XVIII a. freskas
klebonijoje ir koridoriaus skliaute atgimusį šv.
Mykolą Arkangelą.
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Bendruomenės centre yra įrengtos dvi patalpos užsiėmimams-susitikimams, kurių vienai suteiktas Šv. Klaros,
kitai – Šv. Pranciškaus vardai. Bendruomenės centro koridorius paruoštas rengti parodas, koncertus, organizuoti susitikimus, peržiūras. Į dvi bendruomenės centro patalpas iki
liepos mėn. persikels parapijos raštinė ir įsikurs klebonija.
Bendruomenės centras veikia nuo 2015 m. pradžios, nežiūrint čia stovėjusių statybinių pastolių, – vyko sutuoktinių
ruošimo mokymai, „Beta“ kurso ir kiti susitikimai, vaikų
ruošimas pirmajai komunijai, buvo surengta keletas parodų .
Bernardinų bendruomenės centro remontui ir įrengimui
per laikotarpį nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2015m. birželio 1d.
buvo gauta pinigais 88,9 tūkst. eurų paramos. Per šį laiko-

tarpį buvo panaudota 87,9 tūkst.
eurų, iš jų: a) patalpų remonto darbams ir medžiagoms – 31,1 tūkst.
eurų; b) langams, durims, baldams
ir įrangai – 44.9 tūkst. eurų; c)
įvarių įmonių paslaugoms – 11,9
tūkst. eurų. 2015.06.01 bendruomenės centro remonto ir įrengimo
fonde buvo likę 1,0 tūkst. eurų.
Esame sulaukę reikšmingos nefinansinės paramos gaminiais,
darbais: langus, patalpų sutvarkymo projektą, darbų priežiūrą, stiklines pertvaras, įvariausių darbų
ir paslaugų, kūrinį-padėką geradariams „Angelo sparnas“ – visa
tai būtų kainavę ne vieną dešimtį
tūkstančių eurų. Telaimina Jus ir
Jūsų gerus darbus Dievas!
Šiandien, po kiekvienų šv. mišių kviečiame VISUS apsilankyti
Bernardinų bendruomenės centre ir jį apžiūrėti.
Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapijos Ekonominės
tarybos narys Gintaras Bingelis

Mielieji parapijiečiai,
mūsų parapijos laikraštėlis išeina „atostogų“. Visų laikraštėlio bendradarbių ir parapijoje dirbančių brolių vardu noriu palinkėti gerų atostogų ir gero poilsio. Kad galėtume vėl kūrybingai
darbuotis ir atgautume fizines jėgas vasaros poilsio laikas labai svarbus ir reikalingas. Išnaudokime
šias akimirkas taip pat ir susitikimui su Jėzumi – maldoje, rekolekcijose, stovyklose, piligrimystėse,
atlaiduose, skaitydami Dievo Žodį, krikščionišką knygą, dalyvaudami Sekmadienio mišiose. Ilsėdamiesi dėkokime už nuostabų vasaros grožį Kūrėjui iš kurio gauname viską.
Nuoširdžiai linkiu visiems per atostogas gerai pailsėti ir iš naujo susitikti Viešpatį.
Br. Algis OFM
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dosniai aukojo pinigus, darbą ir laiką parapijos
reikmėms. Gausiomis savo malonėmis teatlygina Dievas Jums ir Jūsų šeimoms!
Kiekvieną savaitę vienas šv. Mišias aukojame už mūsų vienuolyno ir parapijos geradarius.
Broliai pranciškonai
www.bernardinuparapija.lt

