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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 9.00-11.00 val., 16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Andrius Nenėnas 
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

Gegužinės pamaldos  
Švč. Mergelės Marijos garbei 

V VELYKŲ SEKMADIENIS 2022 gegužės 15 d.Nr. 847 (20)

Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; – 
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jn 13, 34

Judui pasišalinus, Jėzus prabilo: 
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Die-

vas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovin-
tas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – be-
matant jį pašlovins. 

Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. 

Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką 
esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite 
eiti... Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs 
vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi 
pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite 
vieni kitus“. 

EVANGELIJA (Jn 13, 31–33a. 34–35)   

SUNEŠTINĖS VAIŠĖS BAŽNYČIOS KIEMELYJE       
Sekmadienį, gegužės 22 d. po 10.30 val. šv. Mišių visi susirinkime bažnyčios vidiniame kieme-
lyje. Bendrausime, vaišinsimės karšta sriuba, arbata ir pačių atsineštomis vaišėmis.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS       
Gegužės 29 d. 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Šiais metais mūsų parapijoje Sutvirtinimą priimti ruošiasi apie 100 
žmonių.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ PROGRAMA „ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ“       
Klebonas Andrius Nenenas OFM kviečia kurti bičiuliškus ryšius su ukrainiečiais, bėgančiais 
nuo karo: ,,Kviečiu drauge ištiesti pagalbos ranką ir būti kartu. Daugelis esame patyrę, kaip yra 
svarbu sulaukti palaikymo, kai esi vienas. Būkime kartu.“
Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos, kviečiame užpildyti anketą, kurią rasite parapijos 
internetinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt arba facebook’o paskyroje Vilniaus bernar- 
dinai. 
Programos „Šeimų draugystė“ koordinatorė – Kristina, tel: +370 662 48404,  
el.p.: kviciute@gmail.com 
Daugiau informacijos: https://vilnius.caritas.lt/seimu-draugyste/

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS       
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo 
fondui. Šiemet pakilus šildymo kainoms, be Jūsų pagalbos neišsiversime, todėl kas galite, malo-
niai prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų. 
Šiuo metu skola už šildymą yra 12315 eurų.
Yra pateiktas prašymas šilumos tiekėjams apmokėti įsiskolinimą dalimis iki spalio mėnesio.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukoji-
mui. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE       
Audrius Balčėtis. Fotografijų paroda VANDENS KELIAS  
Bernardinų bendruomenės centre ir ilgajame koridoriuje nuo gegu- 
žės 6 d. iki birželio 17 d. 

„Sustok, akimirka žavinga“. Šie klasiko žodžiai – mano variklis, kuris 
mane stumia ir motyvuoja naujam užsiėmimui. Mėginu fotografuo-
ti, Savo fotografijose bandau užfiksuoti ir pateikti mane dominančią 
ir traukiančią senąją architektūrą, kuri simbolizuoja gyvybės kelią.“ 
Audrius Balčėtis.
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Mano įsakymas –  
mylėkite vieni kitus

Ir koks yra tas įsakymas, kurio laikydamie-
si mes Dievą mylėsime? Paklausyk Jo paties, 
sakančio: „Šis yra mano įsakymas - mylėkite 
vieni kitus" (plg. Jn 15,12). Tu matai, kad 
tarpusavio meilė yra meilės Dievui pamatas, o 
ji yra visų Dievo įsakymų išpildymas. Dėl šios 
priežasties Jis draudžia prisirišti prie tų že-
miškų dalykų (t.y. valg ymo, turto, nuosavybės, 
garbės, kilmingumo ir t. t.) ir ragina išsiža-
dėti viso savo turto kiekvieną, kuris tik geiste 
geidžia tapti Jo mokiniu. Tada brolis pasakė: 
„Kadangi tu, Tėve, pasakei, kad privalu ver-
tinti meilę kiekvienam žmogui labiau už visa, 
kas regima, ir net labiau už patį kūną - kokiu 
būdu aš sugebėsiu mylėti tą, kuris manęs ne-
kenčia ir nuo manęs nusisuka? Jeigu jis man 
dar ir pavydi, mane apsvaido šmeižtais, prieš 

mane yra klastingas, jeigu rezga man pinkles 
- kaip aš galėsiu jį mylėti?" Man regis, Tėve, 
kad tai yra neįmanoma prigimčiai, nes liūde-
sio aistra savo prigimtimi verčia nusigręžti nuo 
nuliūdinančiojo".
Ir senolis atsakė: „Jei kalbėsime apie roplius 
ir laukinius žvėris, kuriuos valdo jų prigimtis, 
išties yra visiškai neįmanoma, kad jie nesigintų 
tiek, kiek pajėgia, prieš skausmą sukeliantį jį, 
tačiau tiems, kurie yra sukurti pagal Dievo pa-
veikslą ir vadovaujasi protu, kurie yra palaikyti 
vertais Dievo pažinimo ir yra gavę iš Jo įsta-
tymą, yra įmanoma nenusigręžti nuo tų, kurie 
sukelia jiems liūdesį, ir mylėti tuos, kurie jų 
nekenčia. Todėl Viešpats, sakydamas: „Mylė-
kite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų 
nekenčia, laiminkite tuos, kurie jus prakeikia, 
melskitės už savo niekintojus" (Lk 6, 27-28), 
mums paliepia ne tai, kas neįmanoma, bet, sa-
vaime suprantama, tik tai, kas yra įmanoma, 
nes priešingu atveju Jis nebaustų įstatymo pa-
žeidėjo. Pats Viešpats atskleidžia, parodyda-
mas mums tai savais darbais, taip pat ir visi Jo 
mokiniai, dėl artimojo meilės kovodami iki pat 
mirties ir karštai melsdamiesi už savo žudikus.

Šv. Maksimas Išpažinėjas, † 662

V VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 14, 21b–27: Jie apsakė bendruomenei, kokius didžius darbus  
nuveikęs Dievas per juos

Ps 145. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. / Aleliuja
Apr 21, 1–5a:  Dievas nušluosto kiekvieną ašarą nuo jų akių

Jn 13, 31–33a. 34–35: † Aš jums duodu naują įsakymą,  
kad jūs vienas kitą mylėtumėte

KODĖL GEGUŽĖ –  
MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Gegužė – mėnuo, kada la-
biausiai gręžiamės į Dievo Mo-
tiną. Tai laikas, kai padaugėja 
besimeldžiančiųjų Rožinio 
malda, namuose ir bažnyčio-
se kalbama Marijos litanija, 
dažnėja piligrimystės į jos šven-
toves, jaučiame stipresnį porei-
kį kreiptis į Mergelę Mariją 
malda. Ypatingą dėmesį Mer-
gelei Marijai šiomis dienomis 
išreiškiame gėlėmis ir liaudies 
pamaldumo papročiais. Kaip 
susiklostė ši tradicija? 

Rožinis gimė viduramžiais. 
Kastilijos karalius Alfonsas X, vadinamas  iš-
mintinguoju, 1100 m. rašytame tekste api-
būdina Mariją kaip „Rožių rožę, gėlių gėlę, 
išrinktąją tarp moterų, šventųjų šviesą“. Vėliau 
palaimintasis dominikonas Henrikas Susas, 
vokiečių mistikas, gyvenęs tarp 1295 ir 1366 
m. kreipėsi į Mariją: „Būk palaiminta gims-
tanti aušra, virš visų kūrinių, tebūna palai-
minta tavo veido gėlių, raudonųjų rožių pieva, 
papuošta  amžinosios išminties rože!“

Pirmosios pamaldžios praktikos susiję su ge-
gužės mėnesiu atsirado šešioliktajame amžiuje. 
Su tuo siejamas šv. Pilypas Neris, kuris Romoje 
mokė jaunimą apipinti gėlėmis Dievo Motinos 
atvaizdą, giedoti jai giesmes. O 1677 m. Ita-
lijos Fiesolės mieste suburta brolija, vadinta 
„Comunella“, kuri gegužės mėnesį giedodavo 

giesmes Mergelei Marijai. 
Giesmės pradėtos giedoti ge-
gužės pirmąją dieną, vėliau 
prijungti sekmadieniai ir ga-
liausiai visos dienos. Tai buvo 
paprasti ritualai, apipinti mal-
domis, litanijomis, išpuošiant 
gėlėmis Marijos statulas.

Tačiau „oficialiai“ gegužės 
mėnesį kaip Marijos mėnesį 
nurodė jėzuitas Annibale Di-
onisi, kuris 1725 m. Parmoje 
išleido knygelę „Marijos mė-
nuo, ar tebūna gegužės mė-
nuo pašvęstas Marijai, prakti-

kuojant įvairias dorybių gėleles, jai atsidavusių 
tikinčiųjų pasiaukojamus“. Naujiena – kvieti-
mas melstis, praktikuoti pamaldumą įprastose 
kasdienėse vietose, nebūtinai bažnyčioje, taip 
pašventinant tas vietas ir mūsų veiksmus.

Vėliau pamaldumas Marijai augo paskelbus 
Nekaltojo Prasidėjimo Dogmą (1854 m.), jį 
puoselėjo Mergelei Marijai atsidavę šventieji 
tokie kaip Jonas Bosko, skatino popiežiai. En-
ciklikoje „Mense Maio“, paskelbtoje 1965 m. 
balandžio 29 d., popiežius Paulius VI nurodo 
gegužę kaip mėnesį, kurio metu šventovėse ir 
namuose dar karščiau ir švelniau iš krikščionių 
širdžių kyla garbinimas Mergelei Marijai. 
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KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“ 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui.“


