Bernardinai
PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ
IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ

2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius
2017 m. spalio 19–22 d. Fatimoje kartu švęsti Lietuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą aplankant ir garsiąją
Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija). Kelionės kaina – 630 Eur. Į kainą įskaičiuota –
užsakomieji skrydžiai, pervežimai užsakytais autobusai, 4 nakvynės su pusryčiais, gidai. Renkame parapijiečių piligrimų grupę keliauti kartu su Vilniaus vyskupais. Registracija vyksta parapijos raštinėje ir laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. Daugiau informacijos apie
kelionę rasite mūsų parapijos tinklapyje: www.bernardinai.lt, tel. +370 616 01159.
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V VELYKŲ SEKMADIENIS

Aš esu kelias, tiesa
ir gyvenimas,–
sako Viešpats.
Niekas nenueina
pas Tėvą kitaip,
kaip tik per mane.

LGBT +

Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. Grupės
dvasinis palydėtojas – br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com.
JUSTINO LINGIO FILMŲ PERŽIŪRA

Kviečiame susitikti su Justinu Lingiu ir pažiūrėti du jo filmukus apie gražias, brandžias, ypatingas,
bet mums, deja, mažai pažįstamas asmenybes – Karoliną Praniauskaitę ir Mariją Pečkauskaitę
(Šatrijos Raganą). Justinas trumpai pristatys abi asmenybes ir filmus. Filmai bus rodomi gegužės
14 dieną po rytinių (10.30 val.) Mišių šv. Pranciškaus salėje. Visų labai laukiame.

Jn 14, 6

FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Bernardinų jaunimo centras kviečia į Eldaro Riazanovo filmo „Brangioji Jelena Sergejevna“ peržiūrą. Peržiūra vyks gegužės 15 d. 18.30 val. Bernardinų bendruomenės centre (įėjimas į kiemo
pusės per bažnyčią). Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Daugiau informacijos: tel. +370 686 73408, Gintarija; tel. +370 662 51793, Vidmantė. Visi esate
labai laukiami.
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Mieli parapijiečiai, nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo mėnesio mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracijos nebus.
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Gegužės 28 d., 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis teiks
Sutvirtinimo sakramentą.
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 9.00–11.00, 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

2017 gegužės 14 d.

EVANGELIJA (Jn 14, 1–12)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą –
tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug
buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: 'Einu jums vietos paruošti!'? Kai nuėjęs
paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu,
kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu,
jūs žinote kelią“.
Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome,
kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“
Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik
per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir
mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.

Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą,
ir bus mums gana“. Jėzus taria: „Jau tiek laiko
esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!
Tad kaip tu gali sakyti: 'Parodyk mums Tėvą'?
Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra
manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius
darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir
Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki,
darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos
didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą“.

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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V VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 6, 1–7: Jie išsirinko septynis vyrus, pilnus Šventosios Dvasios
Ps 33. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip
tavim tikim. / Aleliuja.
1 Pt 2, 4–9: Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė
Jn 14, 1–12: † Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas
Prisikėlimo šviesoje naujai suvokiame prieš
kančią Jėzaus pasakytus atsisveikinimo žodžius –
testamentą mokiniams. Dabar matome, kad tikrasis Jėzaus sekimas įmanomas tik po jo velykinės
pergalės. Šiandienos Evangelijoje Jėzus rengiasi
palikti sutrikusius mokinius, tačiau pažada grįžti.
Pastarų jų dienų įvykiai sutrupino jų turėtas
viltis: tarp jų yra išdavikas, ką tik išpranašautas
būsimas Petro išsižadėjimas. Vis dėlto Jėzus
drąsina ir palieka amžiais išliekančias gaires savo
sekėjams: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“
Sunku įsivaizduoti, kad Dievo meilė žmogui
gali likti bevaisė. Tai atrodo neįmanoma žvelgiant
į kryžių, ant kurio Dievo Sūnus atidavė savo
gyvenimą už kitus. Vis dėlto žmogus, turėdamas laisvą valią, gali nusigręžti nuo Kristaus ir
nepriimti jo aukos vaisių. Visagalis Dievas negali
išgelbėti manęs be mano valios. Negaliu sutrukdyti
Dievo malonei skleistis, tačiau galiu pats užsitverti
savo išganymo kelią. Evangelijoje Jėzus kalba apie

darbus, kuriuos darys jį tikintieji. Daryti didesnius darbus reiškia neleisti, kad Kristaus auka
nueitų veltui. Tai reiškia skelbti visam pasauliui
jo Kryžiaus ir Prisikėlimo galią. Skelbti tai, kas
nepopuliaru, bet atitinka Evangelijos mintį.
Bažnyčia negali neskelbti Gerosios Naujienos.
Ši pareiga tenka ne tik vyskupams, kunigams bei
vienuoliams, bet ir visiems tikintiesiems. Pirmajame skaitinyje Dievo žodžio skelbimo darbui
teikiama aiški pirmenybė. Apaštalai paveda
diakonams rūpintis medžiaginiais dalykais. Dievo
žodžio skelbimas neatsiejamas nuo gailestingumo
darbų. Viešpats Jėzus nedviprasmiškai moko, kad
kelias į dangaus Karalystę veda per gailestingumo
darbus (plg. Mt25, 31–46). Gyvenimo kelyje
sutiktas žmogus gali tapti vartais į amžinybę. Jei
užsidarome žmonių vargams, užtveriame sau kelią
pas Dievą.
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ

Mieli parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.
Labiausiai šių metų stovyklai mes prašome šachmatų. Taip pat reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inventoriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių
reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite
atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. Broliai pranciškonai.
GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadienio,
ketvirtadienio ir penktadienio vakarais prieš šv. Mišias (17.30 val.), šeštadieniais po vakarinių šv.
Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.
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

10–asis jubiliejinis „Vilties bėgimas“

Vilties bėgimo įdėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su br. Benediktu priešakyje
nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos
onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos
centrą. Tuomet buvo nuspręsta Klaipėdoje surengti „Vilties bėgimą“. Jo metu surinktas paramos lėšas panaudoti šio centro statybos pradžiai.
„Vilties Bėgimas“ sėkmingai vyksta kiekvienais
metais nenutrūkstamai ir pritraukia gausų bėgikų ir geros valios žmonių būrį. Taip pat per
10 metų nuo pirmojo pradžios, panaudojus
per Vilties renginius surinktas paramos lėšas,
br. pranciškonai sėkmingai įgyvendino savo
idėją ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras 2014
metais atvėrė duris. Jau per pirmus veiklos metus jame apsilankė apie 1500 pagalbos laukiančių lankytojų.
Praėjusiais metais priešais „Vilties bėgimo“
starto liniją, vadinamą „meilės“ linija, susitelkė
jau apie 10 tūkstančių dalyvių ne pareikalauti
kokių nors socialinių išmokų ar panašiai, bet
vardan artimo meilės liudijimo. Vargu ar „Vilties bėgimas“ būtų įgavęs tokio masto, jeigu kasmet nedidėtų žmonių sergančių onkologinėmis
ligomis skaičius.

GEGUŽĖS 21 d. bus duotas Viltį nešantis
„Vilties bėgimo–2017“ startas.
Paskutinė mūsų parapijiečių pasiruošimo
„Vilties bėgimui“ treniruotė su parapijos klebonu br. Evaldu Daruliu vyks antradienį, gegužės 16 d. Šios treniruotės metu norintys galės
užsiregistruoti dalyvavimui „Vilties bėgime“
Klaipėdoje.
Šeštadienį, gegužės 20 d. 12 val. visi norintys
dalyvauti galės vykti autobusu iš Bernardinų
bažnyčios į Klaipėdą. Neturintiems kur nakvoti bus skirta Onkologinio centro salė. Turėkite su savimi miegmaišį ir kilimėlį.
Registruotis savarankiškai galima internetinėje svetainėje www.viltiesbegimas.lt.
Jei kils klausimų, į juos atsakys parapijos klebonas br. Evaldas, tel: +370 615 79796.
Laukiame Jūsų jubiliejiniame „Vilties bėgime“!

www.bernardinuparapija.lt

