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Pradedame registraciją į jaunimo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi š. m. rugsėjo 22 d. Vilniuje, Katedros aikštėje. Norintys dalyvauti
ir pakliūti į sektorių su mūsų parapija turi tilpti į amžiaus kategoriją
14-35 m. Registruotis galima: giedrei.povilaitytei@gmail.com, nurodant
savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šios amžiaus
kategorijos sukūrusieji šeimas ir norintys dalyvauti kartu su savo vaikais juos taip pat turi registruoti. Registracija vyksta iki š.m. liepos 1 d.
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ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“.
Birželio 28 d. (ketvirtadienį) po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei jaunimo šlovinimas. Šlovins Jūratė ir draugai! Daugiau informacijos: Jūratė, tel. +370 628 48948, Gintarija, tel. +370 686 73408.
ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ

Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos.
Šventosios Šeimos ikona – tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš šeimos į šeimą,
iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą ji vienija šeimas ir visą Bernardinų
bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, aplankė daug šeimų ir sutelkė daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas
liesdama širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Šv. Šeimos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti
ikoną į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordinatorę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, tel. +370 687 25109.

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

CD ALBUMAS „JĖZAU, TU – MŪSŲ GYVENIMAS“

Bernardinų bažnyčios knygynėlyje kviečiame įsigyti buvusios parapijietės Aušros Brasienės šlovinimo giesmių CD albumą „Jėzau, Tu – mūsų gyvenimas“.
2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

Visus, nespėjusius užsiregistruoti į parapijos stovyklą, kviečiame paskubėti, nes vietų dar yra!
2018 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 25 – liepos 1 dienomis poilsio namuose
„Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš Italijos Simone di Gesu
Frosali OFM. Stovyklos tema – „Maldos mokykla“.
Registracijos formą rasite tinklapyje www.bernardinuparapija.lt
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

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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Bernardinai
XI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Ez 17, 22–24: Žemą medį paaukštinau
Ps 92. P.: Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
2 Kor 5, 6–10: Ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe patikti Viešpačiui
Mk 4, 26–34: † Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves
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

Atostogos

darbo santykių. Aš pasišalinu nuo darbo santykių. Pasitraukiu nuo išorinio kitų žmonių
spaudimo ir nuo jų lūkesčių.
Man vis vien, ko iš manęs nori kiti. Svarbu tai,
kad padarysiu kažką gera sau pačiam. Tikrovė
ne visada sutampa su lūkesčiais.
Ne visada per atostogas išpildome laisvės poreikį. Daug žmonių ir per atostogas nesugeba pasijusti laisvi. Jie mėgaujasi tik išorine laisve. Jie
gali nuvažiuoti kur nori. Gali daryti tą ir aną.
Niekas jiems nenurodinėja. Tačiau viduje nesi-

jaučia laisvi. Jiems atrodo, kad kiti juos nuolat
vertina. Lygina save su kitais ir yra nuolatos
susirūpinę, ar gali susilyginti su tuo ar anuo.
Jie nebūna savimi, bet visą laiką yra užsiėmę
kitų reikalais. Yra priklausomi nuo kitų žmonių nuomonių ir sprendimų.
Daugelis net ir per atostogas būtinai kažkuo
užsiima. Kuria veiklumo įspūdį ir nesugeba
nusiraminti. Tokiems žmonėms atostogos nėra
laisvas nuo vertinimų metas. Jie nuolatos teisia
save ir kitus. Aptarinėja kiekvieną valgį, kurį
jiems patiekė užsienyje, kritikuoja kitaip gyvenančius žmones. Jie nesistengia suprasti to, kas
svetima, ir tokiu būdu praturtinti save. Nuolat
teisdami save ir kitus, nuolat viską vertindami,
jie bijo akimirkos, kai jau nebeturės galimybės
kalbėti apie kitus, o privalės susidurti su savimi
ir savo tiesa. Atostogos tai galimybė sąmoningai pasinerti į išgyvenamą akimirką ir į savąją tiesą. Per atostogas taip pat galima kai ko
išmokti: tikra laisvė pirmiausia yra galimybė
būti. Tai laisvė nuo būtinybės lyginti save su
kitais.
Iš Anselm Grun knygos „Tiesiog gyventi“

Tu esi poilsis (Šv. Pranciškus „Dievo garbinimas“)
Brangieji,
Dėkoju už nuolatinę pagalbą ir tarnystes įvairiose parapijos veiklose ištisus metus.
Vasaros atostogos – tai poilsio iš Dievo malonės metas, kviečiantis kiekvieną žmogų nepamiršti savęs, savo dvasios ir kūno. Linkiu visiems turiningų ir prasmingų atostogų.
Tegul tai būna ypatingas Dievo artumos laikas Jums ir Jūsų šeimoms!
Laukiu visų sugrįžtant!
Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

Laisvės ir atokvėpio metas
Su atostogomis mums siejasi laisvės jausmas.
Pagaliau laisvi. Laisvi nuo rūpesčių, laisvi
nuo kasdienių darbų, laisvi nuo įsipareigojimų. Kaip ilgai to laukėme. Vok. žodis Urlaub

(„atostogos“) kildinamas iš erlauaben („leisti“).
Taigi etimologiškai šis žodis vokiečių kalboje
siejamas su viršininko duodamu leidimu išeiti. Šia prasme atostogos reikštų atleidimą nuo
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PARAPIJOS LAIKRAŠTĖLIS

Mūsų parapijos laikraštėlis išeina „atostogų“.
Linkime visiems gero poilsio. Susitiksime rugsėjo mėnesį.
Šviesių Jums vasaros dienų su Jėzumi!
www.bernardinuparapija.lt

