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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 

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

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 3390ffff

PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ  
IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ 

2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimo-
je (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga  
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius  
2017 m. spalio 19–22 d. Fatimoje kartu švęsti 
Lietuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organi-
zuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą ap-
lankant ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago 
de Komposteloje (Ispanija). Kelionės kaina –  
630 Eur. Į kainą įskaičiuota – užsakomieji skry-

džiai, 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.

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

TĖVO DIENOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje birželio 4–11 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija 
vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (birželio 4 d. ir 11 d.) – 17 val. Savo gyvų 
ir mirusių tėvelių bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu 
surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo restauravimui. 

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE  
"ŠLOVINK VIEŠPATĮ, MANO SIELA!" 

Renkamės gegužės 30 d. 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje adresu Mairo-
nio g.10, Vilnius. Šlovins Artūras Chalikovas.

„Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai" 
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel.+370 686 73408, Sonata, tel.+370 610 06611

VI VELYKŲ SEKMADIENISNr. 664 2017 gegužės 21 d.

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,– sako Viešpats,– 
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.    Jn 14, 23

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
„Jei mane mylite,– jūs laikysitės mano įsaky-
mų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą 
Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tie-
sos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, 
nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, 
nes ji yra pas jus ir bus jumyse. 

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. 

EVANGELIJA (Jn 14, 15–21)  

Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O 
jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyven-
site. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu 
Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįs-
ta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane 
myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, 
ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu“. 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS 
Gegužės 28 d., 10.30 val. šv. Mišių metu  mūsų parapijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis teiks 
Sutvirtinimo sakramentą. 
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VI VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 8, 5–8. 14–17: Dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią

Ps 66. P.: Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. / Aleliuja.
1 Pt 3, 15–18: Jūs sugrįžote pas savo sielų ganytoją

Jn 14, 15–21: † Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją

Prisikėlęs Jėzus mus kviečia naujai išgirsti 
Dievo meilės žinią, grindžiančią mūsų džiaugs-
mą ir viltį. Jei noriu įtikinamai liudyti kitiems, 
turiu pirmiausia savęs paklausti: kas man 
įtikinamai rodo Dievo meilę? Reginių išpaikintą 
mūsų vaizduotę sunku nustebinti triumfalistiniais 
įvaizdžiais. Dievo šlovės slėpinį atskleidžia tiesa 
apie Dievo nusižeminimą, pradedant Jėzaus 
gimimu ėdžiose ir baigiant Golgotos kryžiumi. 
Dievas apiplėšia save, savanoriškai atsisako savo 
galios ir apsireiškia kaip bejėgis, atmetantis bet 
kokį smurtą. Tai leidžia naujai suvokti Dievo 
įsakymus: jie nėra primetami prievarta.

Meilės įsakymą dabar jau girdime iš Prisi-
kėlusiojo lūpų. Jėzus pabrėžia, kad gyvenimas 
pagal jo mokymą yra meilės padarinys: „Jei mane 
mylite, jūs laikysitės mano įsakymų.“ Mūsų 
meilė Dievui yra atsakymas į jo meilę mums. 
Tačiau tai ne Dievo keliama sąlyga, bet nepelnyta 
dovana. Dėl besąlyginės Dievo meilės jo įsakymai 
įgyja kitą skambesį. Jei į Dievo meilę atsiliepiu 
visa širdimi, tuomet neverčiamas ir be prievartos 
gerbsiu savo tėvus, nežudysiu, nesvetimausiu, 
mylėsiu artimą ir sugebėsiu priimti save kaip myli-
mą Dievo vaiką. Išganymo džiaugsmas reiškia 

išsilaisvinimą iš egoistinio užsisklendimo savyje ir 
atsivėrimą meilei. 

Šventasis Augustinas sakė: „Mylėk ir daryk ką 
nori.“ Ar iš tikrų jų galime elgtis savo nuožiū-
ra, nepaisydami jokių suvaržymų? Tikra meilė 
nesuderinama su Dievo įsakymų laužymu. Meilė 
neįmanoma ten, kur nėra Dievo. Ten atsiranda 
liūdesys, vedantis į mirtį. Dekalogas nepakeičiama 
meilės logika ir jos tikrumo laidas. Tie vidiniai 
meilės principai neatima jos grožio, bet padaro ją 
įmanomą. Į Dievo meilę atsiliepiame vykdydami 
jo įsakymus. Kas tai pažino, tas pasilieka Dieve, 
ir Dievas jame. Vykdydami meilės įsakymą, nesa-
me palikti našlaičiais. Mums padeda Jėzaus ža-
dėtasis Globėjas, Tiesos Dvasia, „kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta“.

Tikroji meilė neatskiriama nuo kryžiaus. Meilė 
atleidžia ir pasitiki (plg. 1 Kor13). Ji viskuo vi-
liasi, nukreipia į tai, kas žmoguje gražiausia. Kas 
įtikės Jėzaus skelbiama meile, tas nugalės. Tokios 
pergalės ženklas buvo šventojo Jono Pauliaus II 
gyvenimas. Jis apkabino kryžių ir atkreipė pasau-
lio dėmesį į gailestingą ją Dievo meilę.

Iš leidinio “Bažnyčios žinios”

Balandžio 27 d. Bernardinų jaunimo centras 
šventė savo 10-ąjį gimtadienį. Gegužės 10 d. 
įvyko ir didžioji gimtadienio minėjimo šventė  
kartu su  rėmėjais, steigėjais – broliais pranciš-
konais, jaunimo centro darbuotojais, savano-
riais, svečiais ir visais geros valios žmonėmis. 
Šventė prasidėjo šlovinimu į kurį susirinko  
visi buvę BJC šlovintojai, vyko padėkos 
Šv. Mišios, kurias aukojo brolis Algirdas  
Malakauskis OFM, o po šv. Mišių Bernardinų 
bendruomenės centro koridoriuje buvo atida-
ryta paroda. Visi atvykusieji buvo kviečiami 
pasižvalgyti po nuotraukų parodą, prisiminti 
kartu nuveiktus darbus, gražias akimirkas bei 
tais prisiminimais dalintis. Paroda apima Ber-

BJC Jubiliejus 

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.

nardinų jaunimo centro veiklos dešimtmetį ir 
bus eksponuojama iki šio mėnesio pabaigos. 
Daug juoko ir džiaugsmo šventės metu sulau-
kė viktorina apie įvairias BJC veiklas, po ku-
rios visi kartu pjaustėmė šventinį BJC tortą ir 
dalinomės vaišėmis. Dėkojame visiems, kurie 
atvyko, palaikė malda, prisidėjo bei prisideda 
prie centro gyvenimo ir veiklos. Taip pat tą-
dien dėkojome ir sveikinome šlovinimo grupę 
Ichthus, kuri šiemet taip pat švenčia savo vei-
klos dešimtmetį. Jiems buvo įteikti apdovano-
jimai ir šventinis.

Šlovė ir padėka Viešpačiui už pilną iššūkių, 
bendruomeniškos veiklos ir džiaugsmo dešim-
tmetį!

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 sto-
vyklaujančių 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.


