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Pasninko dėžė

BERNARDINAI

Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais esame kviečiami
maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto
produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų
socialiniam centrui ir Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą,
kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

„Maisto banko“ akcija

Balandžio 8, 9 dienomis kviečiame savanorius dalyvauti rengiant „Maisto banko“ akciją prekybos
centre „RIMI“ prie Rotušės aikštės (Didžioji g. 15, Vilnius). Visus savanorius prašome registruotis
iš anksto telefonu +370 650 74189 (Titas).
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Parapijos Gavėnios rekolekcijos

Balandžio 3–7 d. mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos tema „ČIA IR DABAR“.
Rekolekcijas ves Gailestingumo Motinos koplyčios Nacionaliniame vėžio institute kapelionas
kun. Algirdas Šimkus. Rekolekcijų pradžia 18 val.
Balandžio 7 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo
pamaldas.
KVIEČIAME Į VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDAS BEI RENGINIUS
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE
Balandžio 9 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios –18 val.
Balandžio 14 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Kryžiaus kelias – 15 val.
						Kristaus Kančios pamaldos –18 val.
Balandžio 15 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios – 21 val.
Balandžio 16 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.),10.30,
						
13 ir 17 val.
Balandžio 17 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 23 d. ATVELYKIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS „VELYKŲ BAROKAS“
Balandžio 23 d. 19 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą. Dalyvauja grupė
„Baroque Contempo“ – Vytis Smolskas (fortepijonas), Silvija Pankūnaitė (džiazo vokalas), Karolina
Glinskaitė (sopranas), Simonas Šipavičius (saksofonas). Koncerte skambės J. S. Bacho, G. F. Hendelio, J. Haidno ir kitų baroko epochos kompozitorių sakralinė muzika aranžuota džiazo stiliumi.
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

f

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

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 ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, – sako Viešpats.
– Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Jn 11, 25–26
EVANGELIJA (Jn 11, (1–2). 3–7. (8–16). 17–27. (28–31). 32–45)
Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“
[...] Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau keturias dienas
Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paišgulėjusį kapo rūsyje. (O Betanija buvo arti Jeruzalės maždaug penkiolikos stadijų atstu. Daug skutinę dieną, mirusiems keliantis“.
Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų
dėl brolio mirties.) Morta, išgirdusi, kad ateinąs Kas tiki mane,– nors ir numirtų, bus gyvas. Ir
Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus
tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano mirties per amžius. Ar tai tiki?“
Ji atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mebrolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik pasijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį“.
prašysi Dievą, Dievas tau duos“.
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V GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Ez 37, 12b–14: Aš įkvėpsiu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte
Ps 130. P.: Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.
Rom 8, 8–11: Jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių
Jn 11, (1–2). 3–7. (8–16). 17–27. (28–31). 32–45:
† Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas
Štai scena, kuri sukrečia, scena, paliekanti be
žado. Scena, kurioje nebežinai ką veikti – Jėzus
verkia. Verkia tuomet, kai atrodo, stebuklas po
poros sekundžių, tiesiog Jis palieps, ir pakils
Lozorius iš kapo. Ir vėl bus gyvas, vėl bus kartu
su savo artimaisiais ir artimosiomis.
Jėzus verkia, ir taip Jis drauge su visa žmonija išreiškia tą skausmą, kurį patiria žmogus,
netekęs savo artimo, netekęs dalies savęs paties,
dalies savo žmogiškumo, ryšių tinklo, kuriame
jis gerai jautėsi ir kuriame buvo savas. Mirtis
yra tokia svetima, tokia atgrasi. Niekuomet to
nelauki, niekuomet to netrokšti ir ašaros yra čia
pat, kai sulauki tokios žinios, kai ji netikėtai
tave užklumpa.
Jėzus tai išgyvena tai drauge su mumis
žiūrėdamas į Mariją, į Mortą. Žiūrėdamas į
tūkstančius marijų ir tūkstančius mortų, į tuos,
kurie prie Jo kojų, ir tuos, kurie susirūpinę
kitais, ne savimi, Jėzus ir verkia. Tegu būna
tos ašaros drauge su mumis, juk mums taip
reikia, kad kažkas drauge su mumis paverktų.
Taip reikia ne todėl, kad staiga būtume įkritę į
savęs gailėjimąsi, taip reikia todėl, kad galėtume
atsistoti. Tuomet, kai kažko netenki, kai kažkas
miršta, tada, kai miršta tavo paties dalis,
tuomet ir tu pats miršti kažkam. Tada reikia
kažko, kas būtų šalia ir sakytų: tinklas tik apardytas, bet jis nesunaikintas, mirtis negali įveikti
buvimo kartu, negali įveikti paprasto arbatos

gėrimo drauge, žiūrėjimo į akis, prisilietimo,
žvilgsnio, kalbos. Yra kažkas daug stipriau už
mirtį, ir tas kažkas yra gyvenimas.
Taigi verkdamas Jėzus simbolizuoja gyvenimą. Simbolizuoja gyvenimo pergalę prieš mirtį,
gyvenimo tikrovę, prisikėlimą. Ir būtent iš šio
simbolio, iš Jo ašaros įvyksta stebuklas. Gyvenimas nugali. Gyvenimas yra tai, kas mums duota
ir neatimama. Gyvenimas yra mūsų amžinybė.
Tokia tikrovė mane įkvėpia ir leidžia nepasijusti sugniuždytam mirties nuojautos, sugniuždytam to, kad per gavėnią mes turime išgyventi
mirties tikrovę. Ne, gyvenimas išvaduoja iš
sugniuždymo. Bet gyvenimas ne tam skelbiamas
galingesnis už mirtį, kad galėtume atstumti ją,
seserį, kaip šventasis Pranciškus vadino mirtį.
Mirtis yra mūsų perėjimo garantas, perėjimo į
ten, kur mirties daugiau nėra. Neišstumiame jos
iš mūsų tarpo, žinome, kad turime ją pasitikti,
tačiau gyvenimo pergalė mus stiprina ir susieja
su tais, kurie jau išėję, kurie jau buvo paliesti
mirties ir netekties. Ir galbūt tada, prisilietęs
prie Jėzaus ašarų, prie Jo stebuklo, prie Jo
prisikėlimo ir gyvenimo, gali mirtį pavadinti ne
žvėrimi, o seserimi. Skaudžia mūsų abejonių,
nevilties ir tikėjimo kovos seserimi. Nes tik per
ją išvystame gyvenimo pergalę. Štai jums ir dar
vienas evangelinis paradoksas.
Br. kun. Arūnas Peškaitis OFM
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KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA
Balandžio 2 d., sekmadienį, 11.30–15.00 val. Bernardinų bažnyčios
Bendruomenės centre vyks kraujo donorystės akcija. Kviečiame aktyviai
dalyvauti. TU GALI PADOVANOTI GYVENMĄ!
PRADEDAME REGISTRACIJĄ Į LIETUVOS DIENAS
FATIMOJE SPALIO 19–22 D.
2017 metais Fatimoje (Portugalija) švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100
metų jubiliejus. Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į Lietuvių piligrimystę vykstant į šią visame pasaulyje garsią šventovę.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia parapijiečius vykti kartu su Vilniaus Arkivyskupijos organizuojama piligrimų grupe. Visus norinčius jungtis prie parapijos piligrimų grupės
kviečiame registruotis mūsų parapijos raštinėje el. paštu: info@bernardinai.lt. Registruojantis
nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, bei el. pašto adresą. Turint daugiau detalių apie
kelionės trukmę, kainą, registracijos ir mokėjimo terminus su užsiregistravusiais bus susisiekta.
Daugiau informacijos apie kelionės programą galite rasti tinklapyje www.katalikai.lt.
Pastaba: sąlygos gali būti kiek kitokios nei siūlomos kitų vyskupijų ir nurodytos šiame tinklapyje (kelionės trukmė, kaina, pradinis įnašas ir pan.).
FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Andrejaus Tarkovskio filmo „Soliaris“ peržiūrą.
Peržiūra vyks balandžio 10 d. 18.30 val. Bernardinų bendruomenės centre (įėjimas iš kiemo pusės
per bažnyčią). Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. Daugiau
informacijos: tel. +370 686 73408, Gintarija ir tel. +370 662 51793, Vidmantė. Esate labai laukiami.
PASIRUOŠIMAS JUBILIEJINIAM „VILTIES BĖGIMUI“
SU BR. EVALDU DARULIU
Mūsų parapijos klebonas br. Evaldas Darulis kviečia visus norinčius sportuoti į atviras bėgimo treniruotes, kurios prasidės balandžio 11 d. ir vyks kiekvieną antradienį nuo 19 val. Bėgikai renkasi
prie A. Mickevičiaus paminklo. Šios treniruotės bus pasiruošimo jubiliejiniam „Vilties bėgimui“
dalis.
2017 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Norime informuoti, kad 2017 metų jubiliejinė dešimtoji parapijos vasaros stovykla vyks
birželio 26 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Stovykos tema: CORPUS
PAULINUM LOBIAI. Konferencijas stovykloje ves dr. Giedrius Saulytis. Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Informacija apie registraciją bus skelbiama
vėliau.
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Maloniai prašome visus galinčius pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Paramą galite pervesti užpildę VMI prašymo formą FR0512 versija 3 iki š.m. gegužės 1 d.
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje www.bernardinuparapija.lt

www.bernardinuparapija.lt

