Bernardinai
MOTINOS DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje gegužės 1–8 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių
liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 1 ir 8 d.) – 17 val. Savo
gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Kaip ir
anksčiau, oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios relikvijoms restauruoti.
GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją parapijiečius kviečiame gegužės mėnesio šeštadieniais po
vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

BERNARDINAI
Nr. 619

FILMO „TROKŠTU GY VENTI“ PERŽIŪRA
2016 m. gegužės 8 d. 18 val. kviečiame į dokumentinio filmo „Trokštu gyventi“ peržiūrą. Šio
filmo pagrindinė veikėja Alma, susitikusi su mirtį nešančia onkologine liga, apsisprendžia likusį
laiką gyventi džiaugsmingai.
Filmo prodiuseris – br. Benediktas Jurčys OFM, režisierė – Dalia Kanclerytė, operatorius – Edis
Jurčys.

V VELYKŲ SEKMADIENIS

2016 balandžio 24 d.
Pasaulinė gyvybės diena

KVIEČIAME Į JUSTINO LINGIO FILMŲ PERŽIŪRAS
Kviečiame žiūrėti mūsų parapijiečio Justino Lingio filmų. Pirmasis filmas apie gražią asmenybę
Žibutę-Rozaliją Preibytę ir jos dramatišką gyvenimą bus rodomas gegužės 15 dieną, sekmadienį,
po vakarinių Mišių Bernardinų parapijos jaunimo centro rūsyje.
Justinas trumpai pristatys filmo heroję ir filmą. Labai visų laukiame.
2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Jau pradėjome registraciją į aštuntąją Bernardinų parapijos stovyklą. Skubėkite registruotis! Visa
informacija ir registracija mūsų parapijos svetainėje www.bernardinuprapija.lt
PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS
SKIRIANT 2% GY VENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 %
savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręstumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti
bendruomenę.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

f

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

Jn 10, 34

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

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

Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; –
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.
EVANGELIJA (Jn 13, 31–33a. 34–35)
Judui pasišalinus, Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas
pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas
per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins.
Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs

ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu
žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti...
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas
kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs
taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.
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IV VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 14, 21b–27; Ps 144; Apr 21, 1–5a; Jn 13, 31–33a. 34–35
P. : Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
.

bės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų,
technologinių manipuliacijų su žmogaus embrionais ir eutanazijos problemas. Ši diena kalba ir apie vyro bei moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra naujos gyvybės
lopšys. Gyvybės dieną taip pat prisimenami
visi, kurie ne savo noru iškeliavo į Amžinojo
Tėvo namus: paniekintieji, nukankintieji, ištremtieji, nužudytieji. Gyvybės diena
– tai meilės įstatymo laikymosi
diena, kai padedame visiems
silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems, kuriems reikia 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, kai
su darbininkais elgiamasi kaip su gry-

nais 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.“
1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė Pasaulinę gyvybės dieną minėti ir Lietuvos
bažnyčiose. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos
paskaitos, konferencijos,
įteikiami apdovanojimai, organizuojami piligriminiai žygiai.
Šį sekmadienį, balandžio 24 d., 17 val., Vilniuje, Lietuvos mokslų
akademijos salėje (Gedimino pr. 3) įvyks „Gyvybės apdovanojimai“, skirti
paminėti Pasaulinę gyvybės
dieną ir pagerbti prie gyvybės
kultūros puoselėjimo labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas. Apdovanojimus organizuoja
žurnalas „Ateitis“, interneto dienraštis
Bernardinai.lt ir Marijos radijas. Renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas.

Mano įsakymas – mylėkite vieni
kitus
Ir koks yra tas įsakymas, kurio laikydamiesi
mes Dievą mylėsime? Paklausyk Jo paties,
sakančio: „Šis yra mano įsakymas - mylėkite
vieni kitus" (plg. Jn 15,12). Tu matai, kad
tarpusavio meilė yra meilės Dievui pamatas, o
ji yra visų Dievo įsakymų išpildymas. Dėl šios
priežasties Jis draudžia prisirišti prie tų žemiškų dalykų (t.y. valg ymo, turto, nuosavybės,
garbės, kilmingumo ir t. t.) ir ragina išsižadėti
viso savo turto kiekvieną, kuris tik geiste geidžia
tapti Jo mokiniu. Tada brolis pasakė: „Kadangi tu, Tėve, pasakei, kad privalu vertinti
meilę kiekvienam žmogui labiau už visa, kas
regima, ir net labiau už patį kūną - kokiu būdu
aš sugebėsiu mylėti tą, kuris manęs nekenčia
ir nuo manęs nusisuka? Jeigu jis man dar ir
pavydi, mane apsvaido šmeižtais, prieš mane
yra klastingas, jeigu rezga man pinkles - kaip
aš galėsiu jį mylėti?" Man regis, Tėve, kad tai
yra neįmanoma prigimčiai, nes liūdesio aistra
savo prigimtimi verčia nusigręžti nuo nuliūdinančiojo".

Ir senolis atsakė: „Jei kalbėsime apie roplius
ir laukinius žvėris, kuriuos valdo jų prigimtis,
išties yra visiškai neįmanoma, kad jie nesigintų
tiek, kiek pajėgia, prieš skausmą sukeliantį jį,
tačiau tiems, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir vadovaujasi protu, kurie yra
palaikyti vertais Dievo pažinimo ir yra gavę
iš Jo įstatymą, yra įmanoma nenusigręžti nuo
tų, kurie sukelia jiems liūdesį, ir mylėti tuos,
kurie jų nekenčia. Todėl Viešpats, sakydamas:
„Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems,
kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jus
prakeikia, melskitės už savo niekintojus" (Lk
6, 27-28), mums paliepia ne tai, kas neįmanoma, bet, savaime suprantama, tik tai, kas
yra įmanoma, nes priešingu atveju Jis nebaustų
įstatymo pažeidėjo. Pats Viešpats atskleidžia,
parodydamas mums tai savais darbais, taip pat
ir visi Jo mokiniai, dėl artimojo meilės kovodami iki pat mirties ir karštai melsdamiesi už savo
žudikus.

ŠIANDIEN MINIMA
PASAULINĖ GYVYBĖS
DIENA

Paskutinį balandžio sekmadienį minima Pasaulinė gyvybės diena. Ją švęsti 1991 m. pasiūlė Kardinolų konsistorija, tačiau ši šventė
išpopuliarėjo popiežiui Jonui Pauliui II 1995
m. paraginus ją aktyviau švęsti.
Pasaulinės gyvybės dienos tikslas – paskatinti
visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės
slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvy-

KVIEČIAME Į PASIRUOŠIMO „VILTIES BĖGIMUI 2016“
TRENIRUOTES SU BROLIU EVALDU OFM
Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas br. bėgimo“ misija. Šį bėgimą inicijuoja broliai
Evaldas Darulis OFM kviečia visus norinčius pranciškonai.
į nemokamas bėgimo treniruotes, vyksiančias Taip pat primename, kad jau galite registruotis į
kiekvieną sekmadienį, iki gegužės 8 dienos im- „Vilties bėgimą 2016“ (www.viltiesbegimas.lt) getinai. Treniruočių tikslas – ne tik išmokti bėg- gužės 15 d. ir padėti skleisti paramos bei meiti greičiau ar įveikti daugiau kilometrų. Taip lės sergantiems žinias. Startinis mokestis, kurį
pat ir nešti palaikymo žinią sergantiems vėžio susimoka dalyviai, yra skirtas paramai. Šiemet
liga. Tokia yra jau devintus metus Klaipėdo- bus paremtas Šv. Pranciškaus onkologijos cenje, šiemet – gegužės 15 d., vyksiančio „Vilties tras Klaipėdoje.
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