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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.
Koncerto mecenatas – UAB „Litnobiles“.
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V I E Š PAT I E S PR I S I K Ė L I M A S – V E LY KO S

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 teologijos mokslų daktaras
Giedrius Saulytis. Stovykloje svečiuosis ir koncertuos Vygantas
Kazlauskas.
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Registracijos stovyklai formą rasite svetainėje
www.bernardinuparapija.lt jau nuo balandžio 23 dienos.
ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINUOSE

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia į Atvirus maldos ir šlovinimo vakarus Bernardinų bažnyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Renkamės balandžio 25 d. 18.30 val. Trijų Karalių koplyčioje. Šlovins Artūras Chalikovas. „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“
(Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata,
tel. +370 610 06611
Šlovinimo vakaras su šlovinimo grupe „Kesher“. Renkamės
balandžio 29 d. 18.00 val. Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių
koplyčioje. Daugiau informacijos: Gintarija, tel.: +370 686 73408.

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
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi zakristijoje: 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
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Mūsų velykinis Avinėlis –
Kristus jau paaukotas.
Tad švęskime šventes su Viešpačiu.
Plg. 1 Kor 5, 7–8

Velykų aukai didingai
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai.
Atpirko avis Avinėlis:
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius.
Mirtis ir g yvybė nuostabiai kovės –
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja g yvybės 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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Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien
atkėlė vartus amžinybėn; duok mums, švenčiantiems jo prisikėlimo iškilmes, Šventosios Dvasios
šviesoje prisikelti naujam gyvenimui. (RM, 294)
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO–VELYKŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 10, 34. 37–43: Su juo valgėme ir gėrėme,
jam prisikėlus iš numirusių
Ps 118. P. Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim,
kelkim linksmybes! / Aleliuja, aleliuja, aleliuja
Kol 3, 1–4: Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
Sekvencija (privaloma): Velykų aukai didingai...
Jn 20, 1–9: † Jis turėjo prisikelti iš numirusių

Kristus, aš nugalėjau mirtį, įveikiau priešą, pamyniau pragarą,
surišau galingą priešininką ir iškėliau žmogų į dangaus aukštybes: tai aš, sako jis, aš esu Kristus.
Tad ateikite, visos žmonijos tautos, prislėgtos nuodėmių, ir gaukite nuodėmių atleidimą. Nes aš esu jūsų atleidimas, aš išganymo
Velykos, aš esu už jus paaukotas avinėlis, aš jūsų išpirka, aš jūsų
gyvenimas, aš jūsų prisikėlimas, aš jūsų šviesa, aš jūsų išganymas, aš jūsų karalius. Aš jus iškeliu į dangaus aukštybes; aš jus
prikelsiu ir jums parodysiu dangiškąjį Tėvą; tai aš jus prikelsiu
savo dešine.“

EVANGELIJA (Jn 20, 1–9)

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio
angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, 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 įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti
iš numirusių.

KRISTAUS PAŠLOVINIMAS

Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio Velykų homilijos

Supraskite, mylimieji: Velykų slėpinys yra senas ir naujas, amžinas ir laikinas, nykstantis ir nenykstantis, marus ir nemarus.
Senas dėl Įstatymo, naujas dėl Žodžio; laikinas simboliais, amžinas malone; nykstantis, nes aukojamas avinėlis, nenykstantis,
nes Viešpats teikia gyvenimą; marus, nes jis palaidojamas žemėn,
nemarus, nes jis prisikėlė iš numirusių.
Tad senas yra Įstatymas, tačiau naujas yra Žodis; simbolis yra
laikinas, malonė amžina; avis nykstanti, Viešpats nenykstantis,
jis buvo paaukotas kaip avinėlis, o prisikėlė kaip Dievas.
Antai tarsi avį vedė jį į pjovyklą, nors jis nebuvo avis, ir jis kaip
ėriukas tylėjo, nors jis nebuvo ėriukas. Juk simbolis praėjo, ir pasirodė tiesa: avinėlį pakeitė Dievas, avį žmogus, o tas žmogus –
Kristus, kuris visa aprėpia.
Taigi, avinėlio aukojimo, Velykų šventimo ir Įstatymo priesakų
tikslas buvo Kristus Jėzus, į kurį buvo nukreiptivisi senojo Įstatymo, ir juo labiau naujosios Sandoros įvykiai.
Įstatyms tapo Žodžiu, kas buvo sena, tapo nauja (juk ir viena,
ir kita yra kilę iš Ziono bei Jeruzalės), įsakymas pavirto malone,
simbolis tiesa, avinėlis Sūnumi, avis žmogumi ir žmogus Dievu.
Viešpats, būdamas Dievas, apsivilko žmogumi ir patyrė kančias
dėl kenčiančio žmogaus, buvo įkalintas dėl belaisvio, nuteistas
dėl kaltojo, palaidotas dėl mirusiojo. Jis prisikėlė iš numirusiųjų
ir skardžiu balsu štai ką paskelbė: „Kas mane bepasmerks? Tegu
man prisistato. Aš išgelbėjau pasmerktą, aš atgaivinau mirusį, aš
prikėliau palaidotą. Kas drįs su manimi bylinėtis? Aš, tarė jis, esu
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Mylimi parapijiečiai,
Šv. Velykos yra su mumis pasiliekančio Dievo šventė.
Jėzus Kristus per savo mirtį ir Prisikėlimą dar labiau
priartėjo prie mūsų. Jis išmokė nebijoti žmogiško trapumo, kurį nuplovė savo krauju ir mirtimi.
Prisikeldamas Jis išreiškė begalinį norą,
kad mes visados g yventume su Juo.
Tebūnie Prisikėlęs Jėzus g yvas Jūsų širdyse!
Su Šventomis Velykomis!
Brolių pranciškonų vardu –
br. kun. Evaldas Darulis OFM
Bernardinų parapijos klebonas

PAMALDŲ TVARKA ŠV. VELYKŲ DIENOMIS
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE

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.

Balandžio pirmą jį sekmadienį Bernardinų bažnyčios
Bendruomenės centre vyko kraujo donorystės akcija
TU GALI PADOVANOTI GYVENMĄ!

Nacionalinio kraujo centro darbuotojai nuoširdžiai
dėkoja visiems, kurie padovanojo kraujo ligoniams.
www.bernardinuparapija.lt

