Bernardinai
tEikiančių 2% gpm paramą vilniaus BErnardinams dėmEsiui !
Mielieji, džiaugiamės, kad, skirdami 2% nuo savo sumokėto GPM, prioritetu pasirenkate mūsų
Bernardinus ir brolių vienuolyną. Deja, ne visi teisingai užpildyti ir laiku pateikti prašymai yra
įvykdomi. Jūsų skirta parama nebus pervesta, jei liksite skolingas vieną ar kitą mokesčio litą.
VMI Elektroninėje deklaravimo sistemoje yra paskelbtos preliminarios Pajamų deklaracijos,
tad galite pasitikrinti, ar nesusidarė skola. Jei likote skolingi, būtina pateikti pajamų deklaraciją
GPM308 ir sumokėti susidariusią nepriemoką iki gegužės 1d. Atlikus šias prievoles, jūsų pateiktas prašymas FR 0512 bus įvykdytas ir parama mus pasieks.
duomenys, reikalingi pildant prašymo formą: gavėjo tipas E1 laukelis – 2.
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

BERNARDINAI
nr. 575

ŠvEntinis BErnardinų vElykų koncErtas
Balandžio 12 d., ii velykų sekmadienį, 18.00 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „PAKILK IR ŠVIESK“, kuriame skambės gražiausios velykinės giesmės. Koncerte dalyvaus
solistė Judita Leitaitė, pianistė Audronė Juozauskaitė, Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.
Dirigentė Rita Kraucevičiūtė.
BErnardinų parapija kviEčia į paskaitų ciklą,
skirtą paŠvęstajam gyvEnimui
Š.m. balandžio 19 d. 12 val. kviečiame į antrąją iš keturių paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“.
Paskaitos tema: „Pašvęstojo gyvenimo teologija ir praktika Ortodoksų Bažnyčioje“. Paskaitą skaitys
Religijos studijų ir tyrimų centro Vilniaus Universitete magistrantas Gintaras Sungaila su Vilniaus
Šventosios Dvasios vienuolyno vienuoliu, tėvu Nikita Vasiljevu.
Paskaitos vyksta Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilniuje. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt. ir Facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

Evangelija (Jn 20, 19–31)

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 a i t y k i t e i n t e r n e t o d i e n r a š t į w w w. b e r n a rd i n a i . l t

Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

nauja parapijos intErnEto svEtainė
Smagu pranešti, kad nuo š.m. balandžio 12 d. adresu www.bernardinuparapija.lt veikia naujoji Bernardinų parapijos interneto svetainė Surinkus ankstesnės interneto svetainės adresą parapija.bernardinai.lt lankytojai bus automatiškai nukreipiami į naująją interneto svetainę. Kviečiame lankytis!

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinuparapija.lt

2015
balandžio 12 d.

Tu įtikėjai, Tomai,
nes pamatei, –
sako Viešpats.
Palaiminti,
kurie tiki nematę!

piligriminė kElionė jaunimui į italiją
liepos 25–rugpjūčio 8 d. organizuojama piligriminė kelionė jaunimui (16-35 m.) Šv. Pranciškaus
pėdomis į Italiją.
Kelionėje piligrimus lydės broliai pranciškonai br. Artūras ir br. Tomas. Aplankysime Fiesole, Asyžių,
La Verną, Piombino, Paduvą, Veneciją ir kitas nuostabias vietas! Kaina: 470 Eur (įskaičiuotos nakvynės ir kelionė autobusu). Registracija ir informacija: jaupra@yahoo.com, +370 691 41714.

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

II VELYKŲ
(DIEVO GAILESTINGUMO) SEKMADIENIS

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant
užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems
rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs,
jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o
kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi
kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą,
ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, – netikėsiu“.
Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant
užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą
ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.
Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.
O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.
V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a

Bernardinai

II VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 4, 32-35; Ps 117; 1 Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31
(pr.: 1) dėkokime viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Atvelykio Geroji Naujiena – tai prisikėlimo žinia. Evangelistui Jonui yra labai
svarbu tai pabrėžti, kad Jėzus tikrai mirė,
bet Dievo galia Jis prisikėlė iš numirusių.
Žaizdos jo rankose ir šone yra kančios ir
mirties ženklai, tačiau Jėzaus atėjimas į
apaštalų tarpą ir Šventosios Dvasios dovanojimas – tai prisikėlimo ir Jėzaus išaukštinimo ženklai.
Tačiau ši istorija tuo nesibaigia. Apaštalo Tomo ir prisikėlusio Jėzaus susitikimas tampa viso šio pasakojimo
kulminacija. Šv. Tomas nepatiki kitų apaštalų liudijimu „Mes matėme Viešpatį“
ir lieka savo netikėjime ir abejonėse iki kol
pats Jėzus neateina ir neprabyla jam:
„Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas
[...] jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi išsklaido šv. Tomo abejones. Jis savo

rankomis palietė Jėzaus žaizdas ir savo
akimis regėjo Jėzaus šlovę, kol galiausiai
sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“.
Šis apaštalo Tomo išpažinimas yra kaip
baigiamasis akordas Evangelijoje pagal
Joną, kuriuo evangelistas išreiškia visos
bažnyčios tikėjimą Jėzumi. Jis yra Viešpats
ir Dievas.
Šv. Tomo abejonėse telpa ir kiekvieno
krikščionio abejonės tikėjime. Leiskime,
kad tos mūsų abejonės būtų išsklaidytos
taip pat Jėzaus galia. Tikėjimui reikia liudijimo, o tas liudijimas skelbiamas Bažnyčioje. Švęsdami sakramentus kiekvienas
iš mūsų turime progą paliesti Jėzaus žaizdas rankose ir šone. Todėl naudokimės sakramentais, kad galėtume kartu su apaštalu
Tomu išpažinti, kad JĖZUS yra mano
Viešpats ir mano Dievas.
br. Alvydas Virbalis OFM

Pirmiausia Plocke, o vėliau Vilniuje, kuriame gyveno nuo 1933 iki 1936 metų, sesuo
Faustina patyrė mistinius išgyvenimus, kuriuos užrašė savo dienoraštyje ir, padedama
kun. Michalo Sopočko pradėjo kalbėti apie gautą žinią. Taip pat Vilniuje nutapytas
Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Gailestingumo šventės paskelbimas pirmą sekmadienį
po Velykų yra tiesiogiai susijęs su sesers Faustinos gautu mistiniu apreiškimu.
Trokštu, – Jėzaus žodžius perduoda šventoji Faustina, – kad Gailestingumo šventė
būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano
skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo
šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių
atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins
prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena
siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.
Jokia siela nebus nuteisinta tol, – aiškino Jis, – kol pasitikėdama nesikreips į mano gailestingumą. Štai kodėl pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti Gailestingumo šventė, o
kunigai turi kalbėti žmonėms apie didį ir neapsakomą mano gailestingumą.

popiežius pranciškus pranešė
apie skelbiamą neeilinį Bažnyčios jubiliejų –
ŠvEntuosius gailEstingumo mEtus

Velykų oktava baigiasi Dieviškojo Gailestingumo sekmadieniu. Šią šventę įsteigė ir
į visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių įrašė šventasis Jonas Paulius II 2000 metais.
Tačiau šis popiežius dar 1980 metais, savo pontifikato pradžioje, paskelbė encikliką
„Dives in Misericordia“, kurioje išsamiai apmąstė Dievo gailestingumą.
Žinoma, Dievo meilė ir gailestingumas yra biblinės temos. Tačiau konkrečiau pirmojo sekmadienio po Velykų paskelbimas Gailestingumo sekmadieniu yra susijęs su
Vilniuje gyvenusia lenkų vienuole ir mistike Faustina Kowalska, kurią tais pačiais 2000aisiais metais Jonas Paulius II kanonizavo.

Šių metų balandžio 12-ąją, Antrąjį Velykų sekmadienį, tai yra tą dieną, kurią minima
ir šv. Jono Pauliaus II įvesta Dievo Gailestingumo iškilmė, prie Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų bus iškilmingai perskaityta oficiali bulė, skelbianti neeilinį jubiliejų – Šventuosius Gailestingumo metus. Jie prasidės šių metų gruodžio 8 d. Bažnyčiai švenčiant
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę ir tą dieną taip pat minint Vatikano
II Susirinkimo uždarymo 50-ąsias metines, ir užsibaigs 2016 m. lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus sekmadienį.
Kaip pats popiežius Pranciškus sakė pranešdamas apie būsimus Šventuosius metus,
šių neeilinių jubiliejinių metų skelbimu jis nori iškelti Dievo gailestingumą į viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenės dėmesio centrą. Dievo gailestingumas yra labai dažna
tema Pranciškaus mokyme, pradedant jo pirmuoju oficialiu dokumentu – apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ ir baigiant labai dažnais mąstymais apie Dievo
gailestingumą jo beveik kasdien sakomose rytinių Mišių homilijose.
Iškeldamas Dievo gailestingumą į Bažnyčios dėmesio centrą, būsimam minėjimui
popiežius nusprendė suteikti pačią iškilmingiausią formą – skelbia ne šiaip proginius
metus, bet visos Bažnyčios jubiliejų.

V i l n i a u s Šv. Pr a n c i š k a u s A s y ž i e č i o ( B e r n a rd i n ų ) p a r a p i j a

http://parapija.bernardinai.lt

diEvo gailEstingumo ŠvEntė

