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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 
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ėV 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 3390

Bernardinai
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2016 balandžio 3 d.
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PASAULIO JAUNIMO DIENOS 2016
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas. 
2016 m. liepos 20 -31 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“, susitikimas 
su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje. Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. 
Orientacinė kelionės kaina – 310 eur. Registracija vyksta iki balandžio 6 d. ( jaupra@yahoo.com; 
tel. 8 691 41714)

KVIEČIA VYRŲ MALDOS GRUPĖ
Trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių Senojoje zakristijoje renkasi vyrai, kurie dalinasi patirtimi, 
kartu meldžiasi, atnaujindami Dievo troškimą ir draugystę su Juo. Kviečiame prisijungti.
Asmuo kontaktams Dalius Joneikis, tel. 8 682 72373, el. p. dalius.joneikis@gmail.com

PILIETINĖ AKCIJA „UŽ BLAIVIĄ“
Kovo 14 dieną prasidėjo pilietinė akcija „Už blaivią“, siekiant surinkti 50 000 piliečių parašų ir 
teikti LR Seimui svarstyti moksliniais tyrimais pagrįstą Alkoholio kontrolės įstatymo projektą.
Visi norintys susipažinti su įstatymo pakeitimais ir pasirašyti galite tai padaryti mūsų parapijos 
svetainėje: www.bernardinuparapija.lt ir Bernardinų bažnyčios zakristijoje.

IŠPAŽINTYS
Šiais Jubiliejiniais Dievo Gailestingumo metais Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Dievo, Gailes-
tingumo šventovėje, Aušros vartų koplyčioje visus metus šiokiadieniais nuo 9 iki 17 val., švenčių 
dienomis nuo 13 iki 17 val. bus klausomos išpažintys.

NACIONALINIS GAILESTINGUMO KONGRESAS. SAVANORIŲ REGISTRACIJA
Pradedama savanorių registracija Nacionaliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks gegužės 
6-8 dienomis. Šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Jubiliejiniais gailestingumo metais tai bus 
vienintelis bendras renginys, kuriame susirinks tikintieji iš visos Lietuvos. Siekiama, kad kongre-
sas kiekvienam dalyviui taptų impulsu autentiškai išgyventi Gailestingumo jubiliejų asmeniškai 
ir bendruomenėje.
Savanoriais registruojami asmenys nuo 16 metų, mielai laukiami ir aktyvūs vidutinio ar vyres-
nio amžiaus žmonės. Balandžio 16–17 dienomis Vilniuje vyks savanorių pirmasis susitikimas, o  
tarnystė kongrese truks gegužės 4–8 dienomis. Organizatoriai pasirūpins savanorių maitinimu ir 
nakvyne. Daugiau informacijos: www.kongresas.lt 

II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) 
Dievo Gailestingumo šventėNr. 616

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, išvy-
dę 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 Dvy-

niu, – 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 

EVANGELIJA (Jn 20, 19–31)  
vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – neti-
kėsiu“. 

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kam-
baryje, 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 ran-
ką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikin- 
tis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Vieš-
pats 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. 

Tu įtikėjai, Tomai,  
nes pamatei, – sako Viešpats. 
 – Palaiminti, kurie tiki 
nematę! 
Jn 20, 29  

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 dienomis. Džiaugiamės galėdami pra-
nešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti br. Alessandro Martelli OFM (Italija). 
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
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II VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 5, 12–16; Ps 117; Apr 1, 9–13. 17–19; Jn 20, 19–31

P. : Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, Jis maloningas per amžius.

Išaušo Gailestingumo sekmadienis, 
skelbiantis mums Ramybę, parodantis 
Jėzų. Evangelija kviečia įsižiūrėti į Tą, 
kuris buvo perdurtas. Kviečia nebebūti 
netikinčiais. Kviečia tikėti, kviečia gyventi. 
Palieskime Kristaus šoną, prisilieskime prie 
Dievo, pridėkime pirštą prie g yvenimo. Įsi-
žiūrėkime į dovanotos mums ramybės kainą, 
į žaizdas, perpildytas Dievo gailestingumo. 
Šiandien tikrai Gailestingumo sekmadienis 

- Jėzus įsteigia susitaikinimo sakramentą. 
Jo žaizdomis, Jo vinių skylėmis gydomi mes 
patys. Iš perdurto šono trykšta gyvenimas, iš 
žaizdų - susitaikymas su Dievu. 
Gailestingumo sekmadienio žinia - at-

leidimas ir susitaikymas. Dievas trokšta, 

kad Ramybė, kurią Jis mums dovanoja, 
nebūtų prarasta, bet nuolat atkuriama, 
kad žmogaus ir Dievo ryšys nenutrūktų ir 
nebūtų sutraukytas. Net nusigręžusiems 
nuo Dievo, Jis dovanoja atleidimą. At-
leidimą, trykštantį iš perverto Dievo. Per 
Jėzų ir Bažnyčią, per atgailos  sakramentą 
mums dovanojamas susitaikymas su Dievu. 
Nebesėdėkime užsirakinę, nebedrebėkime. 
Atverkime savo širdis ir įsileiskime Jėzų, 
įsileiskime Ramybę.
Įsižiūrėkime į pervertą šoną... Jau nebūki-

me netikinčiais...

Kun. Mozė Mitkevičius

DVASINĖS VELYKOS 
Iš senovės autoriaus Velykų homilijos

Mūsų švenčiamos Velykos yra visų žmonių išganymo priežastis, nuo pirmo žmogaus, kuris yra 
išgelbėjamas ir atgaivinamas visuose žmonėse.

Dalinės, trumpalaikės tikrovės, tobulų ir amžinų gėrybių provaizdžiai bei simboliai, kitados 
buvo išgalvoti tam, kad atvaizduotų dabar patekančią tiesą; tačiau, pasirodžius tiesai, simbolis 
neišvengiamai netenka galios, idant, atėjus karaliui, niekas nesugalvotų palikti gyvojo karaliaus 
ir garbinti jo atvaizdo.

Kiek tiesa yra pranašesnė už simbolį, aišku iš to, kad simbolis vaizduoja trumputį žydų pirmgi-
mių gyvenimą, o tiesa – amžiną visų žmonių gyvenimą.

Juk nėra didelis dalykas trumpam pabėgti nuo mirties žmogui, kuris vis viena netrukus mirs, ta-

čiau didelis dalykas – mirties visiškai išvengti; 
taip atsitinka su mumis, nes už mus yra paau-
kotas Kristus. 

Jau pats šventės pavadinimas atskleidžia didį 
pranašumą, jei yra aiškinama tikroji prasmė. 
Velykos reiškia perėjimą, nes per žydų namus 
perėjo anas naikintojas, kuris žudė pirmagi-
mius. Iš tiesų šis naikintojas pereina ir per mus, 
bet palieka nepaliestus, nes Kristus mus paža-
dino amžinajam gyvenimui.

O jei iš karto einame prie tikrosios prasmės 
aiškinimo – kodėl tas laikas, kai įvyko perėji-
mas ir buvo išgelbėti pirmagimiai, žymi metų 
pradžią? Todėl, kad tikroji Velykų auka ir 
mums yra pradžia, amžinojo gyvenimo pradžia.

Juk metai simbolizuoja amžinybę, nes apsu-
kę ratą jie visuomet sugrįžta prie pradžios ir 
niekur nesustoja. Ir Kristus, būsimosios amži-
nybės tėvas, yra už mus atnašautas kaip auka. 
Tarsi pabaigdamas mūsų pirmykštį gyvenimą, 
jis atgimdančiu nuplovimu pradeda kitą mūsų 
gyvenimą, pagal savo mirties ir prisikėlimo pa-
našumą.

Užtat kiekvienas, žinantis, jog už jį yra paau-
kotas Velykų Avinėlis, savo gyvenimo pradžia 
telaiko tą akimirką, kurią už jį buvo paaukotas 
Kristus. O Kristus už jį aukojamas tada, kada 
žmogus pripažįsta šią malonę ir supranta, jog 
šia auka jam suteikiamas gyvenimas.

Taigi, šitai suvokdamas, tegu jis stengiasi pri-
imti prasidedantį naująjį gyvenimą, kurio pa-
baiga artinasi. Juk mirę nuodėmei, klausė Apaš-
talas, kaipgi toliau gyventume joje?

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % 
savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstaty-
mo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręs-
tumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčian-
čiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti 
bendruomenę. 
Norime atkreipti dėmesį, kad ne visi  teisingai užpildyti ir laiku pateikti prašymai yra įvyk-
domi. 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 dekla-
raciją GPM308 ir sumokėti susidariusią  nepriemoką iki gegužės 1 d. Atlikus šias prievoles, 
jūsų pateiktas prašymas FR 0512 bus įvykdytas ir parama mus pasieks.  
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229


