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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 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 

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

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 3390ffff

Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberia-
dos ežero. Pasirodė taip. 

Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadi-
namas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, 
Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Si-
monas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie 
pasisiūlė: „Ir mes einame kartu su tavimi“. Jie 
nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko 
nepagavo. 

Rytui auštant, ant kalno pasirodė bestovįs 
Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esa-
ma. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite 
ko valgyti?“ 
Tie atsakė: „Ne“. 
Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į deši-

nę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė 
ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gau-
sybės. 
Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, 

sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog 
tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė 
palaidinę, – mat buvo neapsirengęs, – ir šoko 
į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes 
buvo netoli nuo kranto – maždaug už dviejų 
šimtų mastų – ir atitempė tinklą su žuvimis. 

Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, 
ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „At-
neškite ką tik pagautų žuvų“. Petras įlipo į 
valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių 
žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų 
buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. 
Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė 
vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas 
tu esi?“, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. 
Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo 
jiems, taipogi ir žuvies. 

Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jė-
zus, prisikėlęs iš numirusių. 

EVANGELIJA (Jn 21, 1–14)  

Prisikėlė Kristus,  
kuris visa sutvėrė 

ir žmonių giminės  
pagailėjo. 

III VELYKŲ SEKMADIENIS 2019 gegužės 5 d.Nr. 747

Dievo Gailestingumo šventė

JUMS GIEDOS JUDITA LEITAITĖ    
Sekmadienį, gegužės 5 d., Motinos dieną 10.30 val. šv. Mišių metu ir po jų Jums giedos daini-
ninkė Judita Leitaitė.

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“     
Gegužės 9 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija, šlovinimas ir užtarimo malda!
Po šv.Mišių šlovins šlovinimo grupė „Aukštyn širdis“ iš Vilniaus!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku –
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com
Daugiau informacijos: Jūratė, tel.+370 628 48948, Gintarija, tel. +370 686 73408.

„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“ RENGINIAI BERNARDINUOSE    
Kviečiame į VI tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „KRISTUS KARALIAUJA! ALELIU-
JA!“ renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje: 
Gegužės 5 d., sekmadienį, 17 val. Šv. Mišiose gieda Bernardinų bažnyčios tradicinio giedojimo 
ansamblis „Po skliautu“, Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos liaudies 
giesmių ansamblis. 
18.30 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS „Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami“ gieda 
Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios tradicinio giedojimo ansamblis „Po 
skliautu“, Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos laudies giesmių ansamblis, 
Vilkpėdės BSP centro kanklininkių ansamblis „Kamanės“, solistė  Jolanta Žibienė, Mokytojų 
namų vyrų choras „Vytis“, Šv.vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos Parapijinis 
choras.
Platesnė informacija apie festivalio renginius Lietuvos bažnyčiose: sakralines-muzikos-festivalis.lt

KVIEČIAME Į PARODĄ   
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta 
Mariaus Abramavičiaus paroda „Arkangelai ir 
kiti atsivėrimai“. Tai tapybos darbuose įkūnyti 
vidiniai patyrimai, atsivėrimai, apsireiškimai.
Paroda veiks iki gegužės 26 d. Maloniai kvie-
čiame apsilankyti.

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ    
Sekmadienį, gegužės 5 d., po rytinių 10.30 val. šv. Mišių, kviečiame į Parapijiečių Agapę, kuri 
vyks bažnyčios kiemelyje. Tegul karšta arbata ir mūsų visų suneštinės vaišės teikia jaukios ben-
drystės malonę! 
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Kiekvienas žmogus turi būti dėkingas motinai 
už savo gyvybę ir beveik visuomet už daugelį da-
lykų tolesniame gyvenime – tiek žmogiškąjį, tiek 
dvasinį ugdymą. Nors simboliškai motina labai 
aukštinama – yra daug poemų, apie ją poetiškai 
sakoma daug gražių dalykų, – tačiau motinos ma-
žai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame 
gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo 
visuomenėje. Dažnai net naudojamasi motinų pasi-
rengimu aukotis dėl savo vaikų, taip „taupant“ so-
cialines išlaidas. 

Pasitaiko, kad ir krikščionių bendruomenėse į 

motinas ne visuomet deramai atsižvelgiama, jų ma-
žai klausomasi. Tačiau Bažnyčios gyvenimo centre 
yra Jėzaus Motina. Turbūt motinos, pasirengusios 
aukotis dėl savo, o dažnai ir dėl kitų vaikų, turėtų 
būti labiau išklausomos. Reikėtų labiau suprasti jų 
kasdienes pastangas veiksmingai dirbti, būti dėme-
singomis ir meilingomis šeimoje; derėtų geriau su-
vokti jų siekius išreikšti geriausius autentiškiausius 
emancipacijos vaisius.<…> 

Taip, būti motina nereiškia vien tik dovanoti 
vaiką pasauliui, tai taip pat ir gyvenimo pasirinki-
mas. Ką pasirenka motina, koks yra jos gyvenimo 
pasirinkimas? Motinos gyvenimo pasirinkimas – 
apsisprendimas dovanoti gyvybę. Tai didinga, tai 
yra gražu. 

Visuomenė be motinų būtų nežmoniška visuo-
menė, nes motinos visuomet, netgi blogiausiais mo-
mentais, liudija švelnumą, atsidavimą ir moralinę 
stiprybę. Motinos dažnai perduoda giliausią religi-
nės praktikos prasmę. Žmogaus gyvenime tikėjimo 
vertė įrašyta pirmose vaiko išmoktose maldose, pir-
muose maldingumo aktuose. Tai žinia, kurią tikin-
čios motinos gali perduoti be didelių aiškinimų: šie 
ateina vėliau, tačiau tikėjimo sėkla yra tie ankstyvi 
brangūs momentai. Be motinų ne tik nebūtų naujų 
tikinčiųjų, bet ir tikėjimas prarastų didelę dalį savo 
paprastos ir stiprios šilumos. Bažnyčia yra Motina 
su visu tuo, ji yra mūsų Motina! Nesame našlaičiai, 
mes turime Motiną! Dievo Motina, Motina Bažny-
čia yra mūsų mama. Nesame našlaičiai, esame Baž-
nyčios vaikai, esame Dievo Motinos vaikai ir esame 
savo motinų vaikai.
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Apd 5, 27b–32. 40b–41: Mes esame tų įvykių liudytojai, taipogi ir Šventoji Dvasia
Ps 30. P.: Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei. / Aleliuja.

Apr 5, 11–14:  Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį
Jn 21, 1–19: † Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės 

„Bažnyčios ir 
šeimos Motina“ 

Šios dienos Evangelija mums primena, kad 
Bažnyčios galėjo ir nebūti. Apaštalai, nukry-
žiavimo išgąsdinti bijo pasirodyti viešumoje ir 
tūno už užrakintų durų. Pavieniai prisikėlimo 
liudininkai irgi neatneša aiškumo. Apaštalai 
suvokia, kad įvyko kažkas nepaprasto, jiems 
dar nesuvokiamo, bet visiškai nežino kaip jiems 
toliau elgtis. Galiausiai Petras neapsikentęs sako 
- einu namo, žvejoti. Geresnio plano neturintys 
kiti Apaštalai pasisiūlo eiti kartu su juo ir visi 
sugrįžta į Galilėją. Tuo viskas galėjo ir pasibaig-
ti. Gal kuris senatvėje savo anūkams dar būtų 
paporinęs apie jaunystėje sutiktą galingą pranašą, 
kuris, kaip ir dera visiems pranašams, liūdnai 
užbaigė savo g yvenimą. 

Tačiau Jėzus turėjo kitą planą. Vieną kartą 
pašaukęs jis neapleidžia, net jei ir mes patys jo 
išsiginame, bei pamirštame kam esame pašaukti. 
Jėzus vėl, kaip ir pirmą jį kartą, kantriai stovi 
ant ežero kranto ir pasiūlo užmesti tinklą iš 
dešinės valties pusės...

Vienas iš mokinių iš šio veiksmo pažįsta Vieš-
patį. Petras, kaip visuomet nekantrus, susijuosia 
ir šoka į vandenį, kad tik greičiau pasiektų 
Viešpatį. Skuba prie jo ne vandens paviršiumi, o 
murdydamasis bangose, nes suvokia savo tikėjimo 
trapumą, vis dar slegiamas išsig ynimo naštos. 
Kai kurie egzegetai atkreipia dėmesį į drabužį, 

kuriuo susijuosia Petras, panašiai, kaip Adomas, 
po nuodėmės bandantis paslėpti savo gėdą nuo 
Dievo po figmedžio žiurstu. Tačiau Petras 
skiriasi nuo Adomo, jis nebėga slėptis į krūmus, 
bet lekia link Viešpaties, kad išpažintų jam savo 
meilę ir troškimą likti su Juo.

Jėzus meiliai užkalbina ir atleidęs Petrui per-
duoda vadovavimą Bažnyčiai, nuo šiol jis turės 
rūpintis Dievo kaimene. 

Kuklūs pusryčiai ant Galilėjos ežero kranto 
tampa tikra džiaugsmo puota, kurioje Apašta-
lams primenamas jų pašaukimas ir vieta Dievo 
plane. Tiesa, dar reikės Šventosios Dvasios 
išsiliejimo Sekminių dieną, kad per Apaštalų 
žodžius gimtų Bažnyčia ir tęstų Jėzaus misiją 
iki pasaulio pakraščių.

Apaštalai, kad ir klupdami bei klysdami savo 
darbą atliko. Dabar jau į mūsų rankas patikėta 
Bažnyčios ateitis. Per krikštą sudarėme sandorą 
su Viešpačiu. Jis mums dovanoja amžinybę, o 
mes pasižadame skleisti Jo Karalystę šiame pa-
saulyje, vykdyti teisingumą ir meilę artimui. Buk 
tikras, Dievas savo sandoros dalį atliks, bet ar tu 
išdrįsi eiti tikėjimo keliu ?

br. Juozapas Marija OFM

GEGUŽINĖS PAMALDOS  
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GARBEI      

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame trečiadie-
niais ir šeštadieniais po vakarinių šv. Mišių Trijų Karalių koplyčioje ir sekmadieniais 16.40 val., 
prieš vakarines Šv. Mišias.

MOTINOS DIENOS OKTAVA     
Bernardinų bažnyčioje gegužės 5–12 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių li-
turgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 5 ir 12 d.) – 17 val. Savo 
gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos 
metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios meno vertybėms restauruoti.


