
Velykų aukai didingai 
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. 
Atpirko avis Avinėlis: 
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. 
Mirtis ir g yvybė nuostabiai kovės – 
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. 
Pasakyk mums, Marija, 
Ką esi mačius kelyje? – 
Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, 
Ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo: 
Angelus, liudyt nužengusius, 
Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. 
Mano viltis, Kristus, prisikėlė, 
Jis eis pirma jūsų į Galilėją. – 
Žinome Kristų tikrai prisikėlus: 
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs.

                                          Velykų sekvencija

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

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

Kunigas budi raštinėje: III, IV, V 16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 

Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt

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

BERNARDINAI
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

Mūsų velykinis Avinėlis –  
Kristus jau paaukotas. 

Tad švęskime šventes su Viešpačiu. 
                                              Plg. 1 Kor 5, 7–8

2016 kovo 27 d.

Nr. 615
ŠVIESOS KELIAS VILNIUJE

Balandžio 2 d., šeštadienį, Vilniuje vyks tradicinė ekumeninė 
Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo 
šventovę.
Pradžia – 21 val. prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ko-
plyčios. Kviečiame atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai Dievo 
Gailestingumo šventovėje bus giedamas Apreiškimas Jonui (Apo-
calypsis Joannis).

DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ
Kovo 25 – balandžio 3 d. Vilniuje švenčiama Dievo Gailestingu-
mo savaitė. 
Didįjį penktadienį, kovo 25 d., pradedamas kalbėti Dievo Gailes-
tingumo devyndienis, kurį Jėzus padiktavo šv. Faustinai, mistikei 
ir Dievo Gailestingumo apaštalei. Savaitė baigsis Dievo Gailes-
tingumo švente Atvelykio sekmadienį, balandžio 3 d.. Platesnė 
informacija: www.vilnensis.lt

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“.
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 die-
nomis. Džiaugiamės, kad  paskaitas stovyklos metu sutiko vesti  
br. Alessandro Martelli OFM (Italija). 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir daly-
vauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ  

MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmu-
siems Vilniaus Bernardinus 2 % savo sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečia-
me ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 
2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nu-
spręstumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar 
daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, paliegusiam, sto-
kojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog 
puoselėti bendruomenę. 
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 
192095229

ffff

Sk a it yk ite  interneto d ienra š t į  www.bernard inai . l t



Bernardinai

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO – VELYKŲ  
ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 10, 34. 37–43; Ps 117; Kol 3, 1–4 arba  
1 Kor 5, 6–8; Jn 20, 1–9

P. : Šią dieną laimingą Viešpats padarė, 
    Džiūgaukim, kelkim linksmybes! 

A r b a: Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Mielieji,

Sveikinu Jus visus su Šventomis Velykomis!
Atbundanti gamta, atgyjanti kūrinija teskelbia Jums 

Jėzaus Prisikėlimą! Apmąstydami velykinį slėpinį, prisi-
minkime, kad mes irgi esame šios Dievo kūrinijos dalimi.  

Prisikėlęs Jėzus  tegul kiekvieną  
įkvepia   naujai  pradžiai, nes per Jo meilę  

esame pašaukti g yventi!

Br. kun. Evaldas Darulis OFM

Surrexit Christus hodie. Alleluia!
Šiandien Kristus Prisikėlė. Aleliuja!
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Христос воскрес сегодня. Аллилуйя!
Christ is Risen Today, Alleluia!

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †

w w w . b e r n a r d i n u p a r a p i j a . l tVilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Mag-
dalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio 
angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus my-
lėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, 
kur jį padėjo“. 

Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, 
bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. 
Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. 

Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir 
mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su 
drobulėmis numestą, bet suvyniotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas 
mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įti-
kėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti 
iš numirusių.  

EVANGELIJA (Jn 20, 1–9)  

Paaukotasis Avinėlis išvedė mus  
iš mirties į gyvenimą 

Daug kas pranašų buvo skelbta apie Velykų slėpinį, tai yra apie 
Kristų, kuriam garbė per amžių amžius, Amen. Jis atėjo iš dan-
gaus žemėn dėl kenčiančio žmogaus; Mergelės įsčiose jis apsivil-
ko jo prigimtį ir gimė žmogumi; jis patyrė kenčiančio žmogaus 
skausmus priimdamas nuo kančios priklausomą kūną ir nugalė-
jo kūno kentėjimus, o savo nemirtinga dvasia įveikė žudikę mirtį.
Atverstas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, jis išpirko mus iš 

pasaulio stabmeldystės tarsi iš Egipto nelaisvės ir išlaisvino mus 
nuo šėtono vergystės kaip nuo faraono rankos; jis pažymėjo 
mūsų sielas savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.
Tai jis sugėdino mirtį ir privertė šėtoną raudoti, kaip Mozė fa-

raoną. Tai jis nukovė nuodėmę ir neteisybę psamerkė nevaisingu-
mui, kaip Mozė ištiko Egiptą.

Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio Velykų homilijos 
(Nn.65-71:SCh 123, 94-100)

PAMALDŲ TVARKA VELYKŲ DIENOMIS
Kovo 27 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. 
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Kovo 28 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. 
Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 3 d. ATVELYKIS.
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS

Kovo 28 dieną, 18.30 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Vely-
kų koncertą „Viešpaties gailestingumo paliesti“, kuriame skambės 
velykinės giesmės. Koncerte dalyvaus dainininkė Judita Leitaitė 
(mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas), Lietuvos Muzikos 
ir Teatro akademijos studentai: Eglė Šlimaitė (sopranas), Justina 
Kazėnaitė (sopranas), Eglė Stundžiaitė (sopranas), pianistas Juri-
jus Suchanovas. 

Tai jis išvedė mus iš vergystės į laisvę, iš tamsos į šviesą, iš mir-
ties į gyvenimą, iš tironijos į amžinąją Karalystę ir padarė mus 
nauja kunigyste bei amžinai išrinktąja tauta. Štai kas yra mūsų 
išganymo Velykos.
Tai jis daugelyje asmenų patyrė visokiausių kančių; tai buvo jis, 

kai buvo aukojamas avinėlis, kai buvo persekiojamas Dovydas, 
kai buvo niekinami pranašai.
Tai jis, kuris įsikūnijo Mergelėje, buvo prikaltas prie medžio 

bei palaidotas žemėn, prisikėlė iš numiruiųjų ir įžengė į dangaus 
aukštybes.
Tai jis yra nebylusis avinėlis; tai jis – papjautasis avinėlis; tai 

jis gimė iš Marijos, gražiosios avelės; jis buvo paimtas iš bandos, 
atvestas papjauti, vakare paaukotas ir nakčia palaidotas; prikalus 
jį prie medžio, jam nebuvo sulaužyti kaulai, o jo kūnas po žeme 
nesuiro; jis prisikėlė iš numirusių ir prikėlė žmogų iš kapo gelmių.


