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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  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

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) 2018 gegužės 13  d.

Pasaulinė visuomenės   
komunikavimo  

priemonių diena

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 liesda-
ma 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 koordina-
torę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, tel. +370 687 25109.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Žiūrėsime režisieriaus Kristijono Vildžiūno  filmą "Aš esu tu“ (Lietuva, 2006 m.). 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, mob. +370 650 74189.

JAU TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS
Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE" .
Gegužės 28 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis – Adoracija , užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – 
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais!
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com.  Repeticija numatoma gegužės gale.

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!". Gegužės 31 d. po 
18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda.
Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

Nr. 705 

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelb-
kite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir 
pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus 
pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: 
mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės 
naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis 
gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems 
nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie 
pasveiks“.  Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus 
buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo deši-
nėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpa-
čiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant 
ženklais, kurie juos lydėjo.

Jis buvo paimtas į dangų ir  
atsisėdo Dievo dešinėje

  Mk. 16, 19          

EVANGELIJA (Mk. 16, 15-20)  

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ 
Mieli, parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.  
Reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inven-
toriaus, 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.



Bernardinai
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VII VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,  
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. / Aleliuja.
Ef 4, 1–13: Kristaus pilnatvės amžiaus saikas

 Mk 16, 15–20: † Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje

Šios dienos liturgija mums siūlo Evangelijos 
ištrauką, kurią galėtume pavadinti Evangelijos, 
Gerosios Naujienos vaisiumi. Jėzaus Kryžius 
neliko be galios (plg. 1 Kor 1,17).

Prisikėlusio Jėzaus priesakas savo mokiniams, 
sekėjams nuskamba labai aiškiai ir konkrečiai: 
eikite ir skelbkite. Dovana turi būti perduodama 
gyvai, tai reiškia ne tiek žodžiais, išmintingais 
išvedžiojimais, kiek savo asmeninės patirties 
– bendrystės su Dievu – liudijimu. Tai daug 
daugiau, nei tik papasakoti, ką žinai. Tai – 
tarsi gimdymo skausmai, kurie neišvengiamai 
lydi džiaugsmą matyti naują gyvybę. Ne veltui 
graikų ir lotynų kalbose yra tik vienas žodis 
apibrėžti „liudytoją“ ir „kankinį“, nes tai to 
paties medalio dvi pusės. Neiškęstas liudijimas 
nėra liudijimas!

Išties žmogaus gyvenimas įg yja pilnutinę 
prasmę tik santykyje su Kūrėju, kurio ilgisi, 
suvokdamas tai, ar ne. Kartais reikia žmogui 
išklaidžioti daugybę klystkelių, kol jis pagaliau 
atranda, ko ieškojo, ko iš tiesų ieškojo. Popie-
žius Benediktas XVI savo pontifikato pabaigoje 
taip pat palieka Bažnyčiai priesaką: eiti ir 
skelbti tikėjimą, nes tai pati didžiausia, giliau-
sia artimo meilės išraiška. Popiežius Pranciš-
kus nuo išrinkimo dienos su didžiuliu užsidegi-
mu vykdo šį Jėzaus priesaką ir savo pavyzdžiu 

skatina tai daryti visus Kristaus sekėjus. 
Nepaisydami savo žmogiško ribotumo, fizinio 
silpnumo, dvasinio nepasirengimo, visi, kurie 
tik esame gavę šią dovaną – tikėjimą – turime 
dalintis, kaip tik išgalim. Kaip sako apaštalas 
Paulius, „ skelbk žodį, veik laiku ir ne laiku, 
bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir 
kaip išmanydamas“ (2 Tim 4,2). Jeigu ir teks 
iškęsti panieką, patyčias, atmetimą, skausmą, 
netgi persekiojimus ir mirtį – visa tai tebūna tik 
dar didesnis akstinas ir įrankis liudijimui.

Šios dienos Evangelijos ištrauka buvo užrašyta 
vėliausiai, kai kurie Šventojo Rašto tyrėjai ją 
vadina „priedu“, tačiau jos svoris ir reikšmė 
dėl to anaiptol nesumenkėja. Tai tarsi visiš-
kai subrendęs rinktinis vaisius, kurio karta iš 
kartos ragauja Bažnyčia – skaitydama šį Žodį, 
apmąstydama ir patirdama. Tie, kurie užrašė, 
buvo matę ir įsitikinę, kaip Dievo Žodis veikia. 
„Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie 
išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 
ims plikomis rankomis g yvates ir, jei išgertų 
mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės 
rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. Dievaži, 
neatrodo saldu eiti į atvirą kovą su demonais, 
imti plikomis rankomis g yvates, gerti nuodus, 
grumtis su savo ar kitų ligomis... Tai žmogiškų 
galimybių ribos peržengimas, o kur žmogus 

Bėgu už kito viltį

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame sekmadie-
niais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

Evangelijos skaitinį komentuoja s. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI

nebepajėgia, ten Dievas prideda savo ranką. 
Liudijimas tikrai kainuoja. Tačiau argi jis nėra 
vertas savo vaisių?

Kaip motina džiūgauja, sulaukusi naujos 
g yvybės, taip ir Bažnyčia (mes visi, priklausan-
tys Kristui), džiaugiamės, kai skleidžiasi nauja 
dvasinė g yvybė, auga naujos tikinčių jų kartos. 

Kartą viena sesuo man pasakė: „Esi brangiai 
nupirkta mano maldomis.“ Kuo toliau, tuo 
labiau suprantu, kad man taip ir liks paslaptis, 
kokia tai iš tiesų buvo kaina. Ir labai dėkoju!

Iš  Bernardinai.lt  Evangelijos  
komentarų archyvo

Kviečiame nelikti abejingais ir prisijungti 
prie paramos akcijos „Vilties bėgimas“. Kur-
kime solidarumo bei bendruomeniškumo kul-
tūrą, kuri stiprintų onkologinių ligonių ir jų 
artimųjų viltį.

 „Vilties bėgimas“ – maratonas, kuriam „Eu-
ropean athletics association“ suteikė 3*. Tai – 
tarptautinės bėgimo varžybos visų amžiaus 
grupių atstovams - nuo vaikų iki senjorų – 
įvairaus ilgio trasose ir amžiaus kategorijose. 
Renginys “Vilties bėgimas” įtrauktas į mies-
to švenčių sąrašą, pagal reitingus jis patenka 
į penketą populiariausių, labiausiai lankomų 
Klaipėdos miesto renginių.

Renginys vyks gegužės 20 d. Klaipėdoje. 
Daugiau apie renginį rasite interneto svetainė-
je www.viltiesbegimas.lt. 

Registruodamiesi bėgimui nurodykite mūsų 
parapijos komandą „brolis Evaldas“.

Šeštadienį iš Vilniaus organizuojamas ne-
mokamas transportas ir nakvynė Klaipėdoje. 
Išvykimas 19 dieną, šeštadienį 12.00 val. nuo 

Mickevičiaus paminklo. Registracija el. pašto 
adresu: kviciute@gmail.com. Laiške nurodyki-
te vardą, pavardę ir ar bus reikalinga nakvynė. 
Daugiau informacijos telefonu  +37066248404 
( Kristina ). Taip pat sekite informaciją parapi-
jos puslapyje www.bernardinuparapija.lt.

Pasiruošimo maratonui treniruotėms su bro-
liu Evaldu susitinkame antradieniais 18.30 val. 
prie Mickevičiaus paminklo, šalia Bernardinų 
bažnyčios. 


