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Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus 
jau paaukotas. 

Tad švęskime šventes su Viešpačiu. 

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magda-
lietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. 
Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pra-
nešė 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 drobu-
lėmis 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.

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.
Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!
Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė vartus amžiny-
bėn; duok mums, švenčiantiems jo prisikėlimo iškilmes, Šventosios 
Dvasios šviesoje prisikelti naujam gyvenimui. (RM, 294)

EVANGELIJA (Jn 20, 1–9)  

V I E ŠPAT I E S  PR ISI K Ė L I M A S  –  V E LY KOS
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NACIONALINIO KRAUJO CENTRO AKCIJA 
Kviečiame dovanoti kraujo! Kraujo centro koman-
da lauks jūsų balandžio 8 dieną, nuo 11.30 val. iki 
14.30 val. Bernardinų bendruomenės centre. 

2018 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2018 metų parapijos vasaros stovykla 
vyks birželio 25 – liepos 1 dienomis poilsio namuose „Tolieja“, 
Molėtų rajone. Stovykloje dalyvaus ir konferencijas ves brolis iš 
Italijos Simone di Gesu Frosali OFM. Stovyklos tema – „Maldos 
mokykla“.  Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų 
laiką ir dalyvauti stovykloje. Registracijos formą rasite tinklapyje 
www.bernardinuparapija.lt nuo balandžio 23 dienos. 

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS  
„VIENA KRISTUJE“  

Balandžio 2 d. 18 val. – Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumen-
tu, malda, dovanotu laiku – kviečiame! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com 
Daugiau informacijos: Solvita, tel. +370 678 49651; Sonata, tel. 
+370 610 06611.
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PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS  
VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT  
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumo-
kėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su 
mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – 
Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misi-
jos. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį 
(iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą (FR0512 v.3):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

ŠULINYS AFRIKAI  
Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kvie-
čia prisidėti prie Europos Pranciškoniškosios šeimos socialinės 
akcijos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas – surink-
ti lėšų trims vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Mala-
vio kaimuose. Paremti galima pervedant auką akcijos svetainėje  
well4africa.eu arba už auką įsigyjant specialų socialinės akcijos 
puodelį, platinamą parapijoje (tel. +370 678 22052).



Bernardinai

Mylimieji broliai ir seserys!,

Sveikinu su Jėzaus Prisikėlimo švente.  
Atpažinkime savo gyvenime Prisikėlusį Jėzų kito  
žmogaus veide. Visuomet budėkime ir padėkime  

vieni kitiems, kad nušvistų viltis ir tikėjimas, kad  
pasaulyje viešpatautų santarvė ir taika.  

Tegul pavasario saulė, sugrįžtantys paukščiai mums  
primena ne vien tik bundančią gamtą, bet Jėzaus  

Priskėlimo išgyvenimą asmeniškai ir  
gerą ją naujieną mums!

Viltingų ir džiugių Šv. Velykų!

Nuoširdžiai –  
Klebonas br. Evaldas Darulis OFM
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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

Velykų aukai didingai 
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. 
Atpirko avis Avinėlis: 
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. 
Mirtis ir gyvybė 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

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 nugalėjo 
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 pasmerkė nevaisingu-
mui, kaip Mozė ištiko Egiptą.
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.

Paaukotasis Avinėlis išvedė 
mus iš mirties į gyvenimą

Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio Velykų homilijos

PAMALDŲ TVARKA ŠV. VELYKŲ DIENOMIS
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

BAŽNYČIOJE

Balandžio 1 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS  
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 2 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA  
Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val. 
10.30 val. Šv. Mišių metu giedos dainininkė Judita Leitaitė 
ir po Šv. Mišių vyks trumpas šventinis J. Leitaitės religinių 
giesmių koncertas.
Balandžio 8 d. ATVELYKIS 
Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS  
„JĖZUS PRISIKĖLĖ“ 

Balandžio 15 dieną, 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje, besitęsiant 
Velykų laikui kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą 

„JĖZUS PRISIKĖLĖ“. Jums koncertuos „Aidijos“ kamerinis cho-
ras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, styginių kvar-
tetas „Fabula Rasa“, solistė Simona Liamo (sopranas). Programos 
akcentai: šv. Pranciškaus maldų tekstai, turininga W.A.Mozart’o,  
XX amžiaus užsienio taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika. 
Koncerto generalinis rėmėjas Vytautas Mieliauskas, rėmėjas – 
Vytenis Lazauskas.


