Bernardinai
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO
(VELYKŲ) ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 10, 34. 37-43; Ps 117;
Kol 3, 1-4 arba 1 Kor 5, 6-8; Jn 20, 1-9
P.: Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
Džiūgaukim, kelkim linksmybes!

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.

†††††††††††††††††††††
Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio
Velykų homilijos

KRISTAUS PAŠLOVINIMAS
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 nukreipti visi Senojo
Įstatymo, ir juo labiau Naujosios Sandoros įvykiai.
Įstatymas 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?
S k a it y k it e i nt er net o d ien r a š t į w w w.b er n a r d i n a i . lt

Tegu man prisistato. Aš išgelbėjau pasmerktą, aš atgaivinau mirusį,
aš prikėliau palaidotą. Kas drįs su manimi bylinėtis? Aš, – tarė
jis, – esu 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 dangišką jį Tėvą; tai
aš jus prikelsiu savo dešine.“

†††††††††††††††††††††
Mielieji parapijiečiai,
Šiais metais į Viešpaties Prisikėlimo šventę – Šv. Velykas ėjome išskirtinės „Pašvęstojo
gyvenimo“ metų Gavėnios keliu. Ilga ir niūri
žiemos ir pavasario tamsa mums priminė tikėjimo „tamsiąją naktį“, kurią išgyveno daugelis
šventumą pasiekusių vienuolių – Šv. Pranciškus
Asyžietis, Šv. Klara, Šv. Kryžiaus Jonas, Šv.
Jonas Paulius II, Palaimintoji Motina Teresė. Šv. Pranciškus, savo žemiškojo gyvenimo
pabaigoje išgyvendamas tikėjimo tamsą meldė,
kad Viešpats jam prabiltų – ir Viešpats prabilo
– paženklindamas Asyžiaus Neturtėlį savo kančios žaizdomis – stigmomis. Šventieji vienuoliai
šiais metais mums primena, jog tik perėję ir
su meile priėmę gyvenimo duotas „stigmas“
galėsime kartu su evangelijos mokiniais išvysti
tuščią kapą ir įtikėti Prisikėlimu.
Nuoširdžiai sveikinu visus su Viešpaties Jėzaus
Kristaus Prisikėlimo švente – Šv. Velykomis!
Surrexit Christus hodie. Alleluia!
Šiandien Kristus Prisikėlė. Aleliuja!
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Христос воскрес сегодня. Аллилуйя!
Christ is Risen Today, Alleluia!
Jūsų brolis Algirdas OFM
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Balandžio 5 d.
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS
Šv. Mišios 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 6 d.
VELYKŲ ANTROJI DIENA
Šv. Mišios 10.30 ir 17 val.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS
2015 balandžio 5 d.

†††††††††††††††††††††
ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS
„PAKILK IR ŠVIESK“
Balandžio 12 dieną, II Velykų sekmadienį, 18.00 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „PAKILK IR
ŠVIESK“, kuriame skambės gražiausios velykinės giesmės.
Koncerte dalyvaus solistė Judita Leitaitė, pianistė Audronė
Juozauskaitė, Bernardinų bažnyčios choras „Langas“. Dirigentė Rita Kraucevičiūtė.
PILIGRIMINĖ KELIONĖ JAUNIMUI Į ITALIJĄ
Liepos 25 – rugpjūčio 8 d. organizuojama piligriminė kelionė jaunimui (16-35 m.) Šv. Pranciškaus pėdomis į Italiją.
Kelionėje piligrimus lydės broliai pranciškonai: br. Artūras ir
br. Tomas. Aplankysime Fiesole, Asyžių, La Verną, Piombino,
Paduvą, Veneciją ir kitas nuostabias vietas! Kaina: 470 Eur
(įskaičiuotos nakvynės ir kelionė autobusu).
Registracija ir informacija: jaupra@yahoo.com, +370 691 41714.
2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Stovyklos tema:
KOKS GRAŽUS YRA ŽMOGUS,
KAI JIS YRA ŽMOGUMI
– Keletas minčių apie šeimą –
Stovykla vyks birželio 19-24 dienomis. Paskaitas stovyklos
metu maloniai sutiko vesti Katovicų pranciškonų seminarijos
rektorius, teologijos mokslų daktaras, br. kun. Witoslaw Sztyk
OFM.
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje.
RUOŠIAMĖS
LIETUVOS JAUNIMO DIENOMS ALYTUJE
Kviečiame ruoštis Lietuvos Jaunimo Dienoms Alytuje 2015.
Laukiame balandžio 9 d. 18 val. Bernardinų bendruomenės
centre. 17.50 val. pasitiksime visus, kurie nežino kur eiti.
Daugiau informacijos: www.bjcentras.lt

Parapijos raštinės darbo laikas: I–IV 13-17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje: III, IV, VI 16-17.45 val.
(IV budi parapijos klebonas)
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/parapija
Parapijos banko sąskaita:
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
įm. kodas 192051599,
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Vienuolyno banko sąskaita:
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
įm. kodas – 192095229,
atsiskaitomoji sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390
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Parapijos laikraštėlį parengė Sigutė

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA, Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

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

Mūsų velykinis Avinėlis –
Kristus jau paaukotas.
Tad švęskime šventes su Viešpačiu.
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