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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 
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Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

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
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2016 gegužės 8 d.

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną 
prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruza-
lės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad 
atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esa-
te šių dalykų liudytojai.

Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano 
Tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdova-

FILMO „TROKŠTU GYVENTI“ PERŽIŪRA
Gegužės 8 d. 18 val. kviečiame į dokumentinio filmo „Trokštu gyventi“ peržiūrą Bernardinų 
bendruomenės centre. Šio filmo pagrindinė veikėja Alma, susitikusi su mirtį nešančia onkolo-
gine liga, apsisprendžia likusį laiką gyventi džiaugsmingai. Vakaro svečiai: filmo režisierė Dalia 
Kanclerytė, prodiuseris br. Benediktas Jurčys OFM, br. Evaldas Darulis OFM, Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, filmo herojės Almos draugė – Birutė Viskontienė.

EVANGELIJA (Lk 24, 46–53)  

noti jėga iš aukštybių“.
Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, iš-

kėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis 
atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino 
jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į 
Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino 
Dievą. 

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)Nr. 621

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.

Eikite ir padarykite 
mano mokiniais visų 
tautų žmones,– 
sako Viešpats. – Aš esu su 
jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos.  
Mt 28, 19. 20   

MOTINOS DIENOS OKTAVA
Bernardinų bažnyčioje gegužės 1–8 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių 
liturgija vyks gegužės 8 d., sekmadienį, 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.

KVIEČIAME Į PASIRUOŠIMO „VILTIES BĖGIMUI 2016“  
TRENIRUOTES SU BROLIU EVALDU OFM

Bernardinų parapijos klebonas br. Evaldas Darulis OFM kviečia visus norinčius į nemokamas 
bėgimo treniruotes, vyksiančias kiekvieną sekmadienį, iki gegužės 8 dienos imtinai. Treniruočių 
tikslas – nešti palaikymo žinią sergantiems vėžio liga. Tokia yra jau devintus metus Klaipėdoje, 
šiemet – gegužės 15 d., vyksiančio „Vilties bėgimo“ misija. Jau galite registruotis į „Vilties bėgimą 
2016“ (www.viltiesbegimas.lt).

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.

PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas. 
2016 m. liepos 19–31 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“, susitikimas 
su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje. 
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. Orientacinė kelionės kaina – 310 eur. Registra-
cija vyksta iki gegužės 8 d. arba kol bus užpildytas autobusas. Kontaktai ( jaupra@yahoo.com; 
8 691 41714)

Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena
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ŠEŠTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 1, 1–11; Ps 46; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53

P. : Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,  
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.

Iš Popiežius PRANCIŠKAUS žinios 50-osios  
Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Komunikavimas ir gailestingumas –  
vaisingas susitikimas

Šios dienos Evangelijos pasakojimas mus nukelia 
į ypatingą Jėzaus mokiniams metą, mokymosi 
g yventi prisikėlimo pasekmėmis laiką. Tai laikas, 
kai Jėzaus kančia, mirtis, prisikėlimas - jau 
ne tik pranašystė senose knygose. Mokiniai jau 
tapę tų įvykių liudininkais. Vis dėlto vėl tenka 
pasikliauti Tėvo pažadu, laukti jo išsipildymo. 
Pasilikti toje pačioje vietoje. 

Galbūt lengviau būtų iškeliauti – išskubėti tęsti 
Mokytojo misijos savo jėgomis: raginti atsiversti, 
skelbti nuodėmių atleidimą, tokiu būdu užsimirš-
ti, pabėgti nuo naujo laukimo įtampos... judėti, 
kad susidarytų iliuzija, jog įprastas g yvenimas 
tęsiasi, kad Kito ir jau Kitokio – Prisikėlusio-
jo - patirtis nebadytų akių savo kitoniškumu ir 
nuojauta, kad kažkas tikrai baigėsi

Tačiau šiandienos skaitinyje atskleidžiami 
Šeštinių įvykiai, kaip ir Prisikėlusiojo žodžiai 
Marijai Magdalietei “Nelaikyk manęs!“ (Jn 
20,17) nėra atsitiktinės nereikšmingos Velykų is-
torijos puošmenos. Jie rodo į tai, kas labai svarbu 
ir mokiniams, ir mums: prisikėlusiojo g yvenimas 
nėra atgaivintojo g yvenimas. Jėzus nebegali būti 
toks pat ir taip pat su mokiniais: mirtis realiai 
įvyko, senasis g yvenimas negrąžinamai praėjęs, 
jo vieton dovanota nauja, kitokia – prisikėlimo 
perkeista g yvybė. 

Anot kanadiečio teologo R.Rolheiser, mūsų as-
meninėje išganymo istorijoje daugybę kartų esame 
kviečiami dalyvauti šioje Velykinėje mirties-prisi-

kėlimo-senojo g yvenimo paleidimo-naujo g yvenimo 
dvasios priėmimo misterijoje. Mūsų žemiška 
kelionė pilna įvairaus intensyvumo mirčių, kuriose 
kartais labai sunku įžvelgti tikrai jose glūdintį 
prisikėlimo momentą: miršta mūsų fizinė jaunystė, 
dažnai – mūsų svajonės ar iliuzijos, mūsų 
vientisumas, kai jaučiamės lyg suskilę nuo patirtų 
atstūmimų ar paniekinimų, baigiasi medaus mė-
nesiai, miršta net Dievo ar Bažnyčios įvaizdis... 
Mažos ir didelės kasdienybės mirtys gali baigtis 
dvejopai. Arba bėgame paskui tai, kas prarasta, 
bandydami tai atgaivinti, bent užkonservuoti, ir 
taip neįsileidžiame prisikėlimo galimybės, arba 
kurį laiką kantriai pasiliekame, kur esame, kol 
atėjus laikui – galbūt po keturiasdešimt dienų ar 
keturiasdešimt metų – pagaliau būsime pajėgūs 
paleisti seną jį g yvenimą, gal net leisime jam mus 
palaiminti, kad priimtume naujojo, gilesnio ir 
pilnesnio g yvenimo dvasią, jėgą iš aukštybių. 

Jėzaus mokinius ši jėga padarė drąsiais Jo 
meilės skelbėjais ir liudytojais, veikiančiais 
tikrai ne iš savęs: tie, kurie tuoj po Viešpaties 
prisikėlimo iš baimės užsirakindavo duris, po 
Sekminių skelbs nuo stogų, gatvėse ir kalėjimuose. 
Tačiau šiandienos skaitinio istorija tiek toli dar 
nesiekia: šiandien drauge su mokiniais mokomės 
džiaugsmingai garbindami paleisti, kad taptume 
prisikėlusio Jėzaus Dvasios buveine.

Ses. Ligita Ryliškytė SJE

Gailestingumo šventieji metai kviečia mus 
apmąstyti komunikavimo ir gailestingumo 
santykį. Bažnyčia, susivienijusi su Kristumi, 
Gailestingojo Dievo gyvuoju įsikūnijimu, pa-
šaukta gyventi taip, kad gailestingumas būtų 
visos jos būties bei veiklos skiriamasis bruo-
žas. Tuo, ką sakome ir kaip sakome, kiekvienu 
žodžiu ir kiekvienu gestu turi būti išreiškiami 
Dievo atjauta, švelnumas ir atleidimas visiems. 
Meilė savo prigimtimi yra komunikavimas bei 
akina atsiverti ir neužsisklęsti. O kai mūsų šir-
dys ir veiksmai bus įkvėpti meilės, dieviškosios 
meilės, tada mūsų komunikavimas perteiks 
Dievo galią.<…>
Komunikavimas turi galios tiesti tiltus, skatinti 
susitikimą bei įtraukimą ir taip praturtinti vi-
suomenę. Kaip gražu matyti žmonių pastan-
gas rūpestingai parinkti žodžius ir veiksmus 
siekiant įveikti nesupratimą, išgydyti sužeistą 
atmintį ir statydinti taiką bei darną. Žodžiais 
galima nutiesti tiltus tarp žmonių, šeimų, so-
cialinių grupių, tautų. Ir ne tik fizinėje, bet ir 
skaitmeninėje aplinkoje. Tegul žodžiai ir veiks-
mai būna tokie, kurie padėtų ištrūkti iš pasmer-
kimo ir kerštavimo užburto rato, kaustančio 
individus ir tautas bei kurstančio neapykantos 
kupinus pareiškimus. Krikščionys savo žodžiais 
turėtų skatinti bendrystę net tada, kai prireikia 
ryžtingai pasmerkti blogį, stengtis niekada ne-
nutraukti santykių ir komunikavimo.
Todėl norėčiau visus geros valios žmones pa-
kviesti iš naujo atrasti gailestingumo galią 
gydyti sutraukytus santykius ir vėl grąžinti 
taiką bei darną į šeimas ir bendruomenes. Visi 

žinome, kaip senos žaizdos ir ilgai trunkantis 
apmaudas gali kaustyti žmones, trukdyti jiems 
bendrauti ir susitaikyti. Visais tokiais atvejais 
gailestingumas geba duoti pradžią naujam 
pokalbio bei dialogo būdui. Tai labai taikliai 
išreiškė Shakespeare’as: „Gailestingumas nėra 
pareiga. Jis krinta iš dangaus, kaip švelnus lie-
tus ant žemės. Jis – dvigubas palaiminimas: 
palaimina tą, kuris jį teikia, ir tą, kuris priima“ 
(Venecijos pirklys, IV veiksmas, 1 scena).
<...> Meldžiu, kad Jubiliejaus metai, išgyve-
nami gailestingumo dvasia, padarytų mus 
„atviresnius dialogui, kad geriau vienas kitą 
pažintume ir suprastume“, kad panaikintų 
„visas užsisklendimo bei nepagarbos formas“ 
ir išvytų „visas smurto ir diskriminacijos for-
mas“ (Misericordiae vultus, 23). Tinkluose irgi 
kuriasi tikra pilietija. Prieigą prie skaitmeninių 
tinklų lydi atsakomybė už kitą; tas kitas yra ne-
matomas, bet realus, o jo kilnumas gerbtinas. 
Tinklus galima gerai panaudoti sveikai ir dali-
jimuisi atvirai visuomenei ugdyti.
Komunikavimas, jo vietos ir priemonės pra-
plėtė daugybės žmonių horizontą. Tai – ir 
Dievo dovana, ir didelė atsakomybė. Šią ko-
munikavimo galią norėčiau apibrėžti kaip „ar-
tumą“. Komunikavimo ir gailestingumo susi-
tikimas vaisingas tiek, kiek pagimdo artumą, 
priimantį, guodžiantį, gydantį, lydintį kitą bei 
drauge su juo švenčiantį. Gailestingai komu-
nikuoti susiskaldžiusiame, fragmentuotame, 
poliarizuotame pasaulyje reiškia prisidėti prie 
sveiko, laisvo ir solidaraus artumo tarp Dievo 
vaikų ir žmonių šeimos brolių bei seserų.

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


