Bernardinai
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Gegužės 26 d., 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas teiks Sutvirtinimo sakramentą.

BERNARDINAI

PARODA

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta
Mariaus Abramavičiaus paroda „Arkangelai ir
kiti atsivėrimai“. Tai tapybos darbuose įkūnyti
vidiniai patyrimai, atsivėrimai, apsireiškimai.
Paroda veiks iki gegužės 26 d.
Maloniai kviečiame apsilankyti.
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IV VELYKŲ SEKMADIENIS

2019 gegužės 12 d.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS
Į PARAPIJOS VASAROS STOVYKLĄ

2019 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 23 d. – birželio 30 d.
poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovyklos tema – „Lobis moliniuose induose“ (2 Kor 4,7). Krikščioniškas liudijimas šių dienų pasaulyje: tarp grožio ir trapumo. Stovyklos metu, vedami br. Federico Russo
OFM (Italija), aptarsime krikščionio vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Žvelgdami į šventųjų, pranašų, Jėzaus gyvenimus ir remdamiesi Popiežiaus Pranciškaus enciklikomis bei mokymu bandysime pamatyti iš šalies save ir kitus
krikščionis.
Taip pat stovyklos metu paskaitą „Krikščionys: progresas, atsilikimas, ėjimas drauge“ skaitys VU prof. Paulius V. Subačius.
Džiaukimės, galėdami praleisti vasaros laiką drauge ir iki pasimatymo stovykloje!
Registracija į stovyklą bei paaugliams skirtą pastovyklę internetu parapijos svetainėje
www.bernardinuparapija.lt: http://bit.ly/stovykla2019 arba http://bit.ly/pastovykle2019

Aš – gerasis ganytojas, –
sako Viešpats; –
aš pažįstu savąsias, ir
manosios pažįsta mane.
Jn 10, 14

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Gegužės 27 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime
vieną ryškiausių režisieriaus Raimundo Banionio filmų „VAIKAI IŠ AMERIKOS VIEŠBUČIO“
(1990, Lietuvos kino studija). Tai filmas apie lietuvių „hipių“
kartą, apie metą, kai susidegino Romas Kalanta, kai prasidėjo
menininkų emigracija, kai suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g.
10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti
įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189
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 zakristijoje:
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 (Jn 10, 27–30)
Jėzus žydams pasakė:
„Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos
nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš
iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas
davė, yra aukščiau už viską, ir niekas
jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas
esame viena“.

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

Bernardinai
IV VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 13, 14. 43–52: Štai mes kreipiamės į pagonis
Ps 100. P.: Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. / Aleliuja.
Apr 7, 9. 14b–17: Avinėlis juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių
Jn 10, 27–30: † Savo avims aš duodu amžinąjį gyvenimą

PENKI GYVO
MALDOS
GYVENIMO
BRUOŽAI

IV VELYKŲ SEKMADIENĮ BAŽNYČIA MELDŽIASI
UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS

Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dovana, ji perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios ganytojų, tų, kurie
tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų ugdymo tarnybą, ar net paprastą tikintįjį.

Jo avys pažįsta Jo balsą
Kuo šventesnis yra žmogus, tuo mažiau jį supranta pasaulio žmonės. Visi, kurie turi bet kokią
g yvo tikėjimo kibirkštėlę, jį atitinkamai supras,
ir kuo šventesnis yra žmogus, tuo labiau jie bus
patraukti. Tačiau kuo jis bus šventesnis, tuo tie,
kurie tarnauja pasauliui, bus jam akli arba jį
niekins ir jo nemegs. Kaip sakiau, tai nutiko mūsų
Viešpačiui. Jis buvo visas šventas, bet „šviesa
spindėjo tamsoje, ir tamsa jos nesuprato" (Plg. Jn
1, 5). Jo artimieji Juo netikėjo. O jei dėl tos priežasties, kurią minėjau, taip būtų atsitikę, tikrai
kyla klausimas, ar mes Jį būtume supratę geriau
nei jie: jei Jis būtų buvęs mūsų kaimynas ar mūsų
šeimos narys, ar būtume atskyrę Jį nuo bet ko kito,
kuris g yvena teisingai ir yra romaus elgesio, ar
nebūtume atskyrę, nors gerbtume Jį (koks žodis!
kokia kalba, vartojama kalbėti apie Aukščiausią jį

Dievą!).
Net jei mes būtume nuėję taip toli, ar nebūtume
Jo laikę keistu, ekscentrišku, ekstravagantišku ir
manieringu. Dar mažiau mes būtume pastebėję
bet kokias kibirkštis tos šlovės, kurią Jis turėjo
su Tėvu prieš pasaulio sukūrimą ir kuri buvo tik
paslėpta, bet neužgesinta Jo žemiškojo tabernakulio. Tai iš tiesų yra labai baisi mintis, nes jei
Jis būtų arti mūsų ilgą laiką ir mes nematytume
nieko nuostabaus Jame, tai galėtų būti įrodymas,
kad mes nesame Jo - juk: „avys paskui Jį seka,
nes pažįsta Jo balsą" (Jn 10, 4). Tai galėtų būti
įrodymas, kad mes nepažintume Jo ir nesigrožėtume Jo didybe, negarbintume Jo šlovės, nemylėtume Jo tobulumo, jei mums būtų leista stoti Jo
akivaizdon danguje.
Kardinolas Džonas Henris Niumanas,
† 1890

CatholicLink, katalikiškas JAV interneto puslapis,
surengė nedidelę apklausą ir paskelbė trumpą sąrašą
dalykų, kurie, anot autorių, būdingi gyvą ir intensyvų maldos gyvenimą praktikuojantiems žmonėms.
1. Malda – kasdienis prioritetas. Maldai reikia
kasdienio nuoseklumo. Žmonės, gyvenantys intensyvų maldos gyvenimą, paprastai meldžiasi tuo pačiu metu kiekvieną dieną ir elgiasi su malda kaip su
bet kuriuo kitu svarbiu susitikimu.
2. Jiems irgi reikalinga pagalba, parama ir patari-

mai. Geras maldos gyvenimas reiškia, kad meldžiamasi ne tik pavieniui. Geriausia pagalba yra susirasti
patarimų duodantį kunigą, dvasios tėvą.
3. Jie skaito Šventąjį Raštą. Skaityti Dievo Žodį
yra svarbi kasdienio maldos gyvenimo dalis. Norint,
kad Dievo Žodis keistų mus, geriausia tai daryti reguliariai.
4. Jie meldžiasi net ir tada, kai melstis sunku. Retas žmogus, ypač tarp tų, kurie gyvena pastovų maldos gyvenimą, sako, kad jam puikiai sekasi melstis.
Daugelis susiduria su trumpesniais ar ilgesniais dvasinio „sausumo“ laikotarpiais. Vis dėlto, norint gyventi krikščionišką dvasinį gyvenimą, labai svarbu
nesustoti melstis ir tuomet, kai tai daryti sunku, bei
tikėti, kad Dievas girdi jūsų maldą ir tuomet, kai
atrodo, kad jis labai toli.
5. Jiems svarbus dėkingumas. Padėka Dievui yra
nepaprastai svarbi maldos dalis. Gyvą maldos gyvenimą gyvenantieji dėkojimui skiria didelę maldos
dalį.
Parengta pagal CatholicLink
Bernardinai.lt

MOTINOS DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks gegužės 12 d., sekmadienį, 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.
GEGUŽINĖS PAMALDOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GARBEI

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadieniais ir šeštadieniais po vakarinių šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val.,
prieš vakarines Šv. Mišias
PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ

Sekmadienį, gegužės 12 d., po rytinių 10.30 val. šv. Mišių visi susitikime bažnyčios vidiniame
kiemelyje ir švęskime Parapijiečių Agapę su karšta sriuba, arbata ir suneštinėmis vaišėmis!
Agapės metu bus pristatoma Bernardinų išklausymo centro veikla.
BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO CENTRAS

Mieli parapijiečiai,
nuoširdžiai dėkojame visiems įsitraukusiems į gavėnios akciją „Pasninko dėžė“,
kurios metu jūsų suneštas maistas buvo išdalintas Vilniaus arkivyskupijos Caritas
valgyklai „Betanija“ bei mūsų parapijoje veikiančiam dienos centrui.
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

Tai nauja galimybė, kad būtum išklausytas ir suprastas. Tai saugi erdvė kiekvienam, kuris patiria
net mažiausius sunkumus, nes kiekvienas bus priimtas, ir jam bus pagelbėta patarimu ir palydėjimu.
Nuo šiol kiekvieną trečiadienį 18–19 val. rinksimės šv. Klaros patalpose. Kad darna įsivyrautų,
kviečiami gyvenantys suspaudime bei patiriantys išklausymo ar pagalbos stoką.
Tel. pasiteirauti: +370 676 43558. f bernardinų išklausymo centras
www.bernardinuparapija.lt

