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VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENISNr. 658 2017 balandžio 9 d.

Dėl mūsų Kristus nusižemino, 
tapdamas klusnus iki mirties, 

iki kryžiaus mirties. 
Todėl ir Dievas jį išaukštino 

ir padovanojo jam vardą, 
kilniausią iš visų vardų. 

Fil 2, 8–9

[...] Atėję į vietą, vadinamą Golgotą (tai yra: 
„Kaukolės vieta“), davė jam gerti vyno, sumai-
šyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. 
Prikalę prie kryžiaus, pasidalijo jo drabužius, 
mesdami burtą; ir ten pat susėdę sergėjo jį. 
Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kal-

tinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“. Kartu 
su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš 
dešinės, kitas iš kairės. 

Einantys pro šalį užgauliojo Jėzų, kraipyda-
mi galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriau-
ni šventyklą ir per tris dienas atstatai; gelbėkis 
pats! jei tu esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kry-
žiaus!“ 

Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto 
aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami: „Kitus iš-
gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Iz-
raelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, 
ir mes juo tikėsime… Jis pasitikėjo Dievu, tad 
teišvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis 
yra sakęs: 'Aš Dievo Sūnus'“. Taip pat jį užgau-
liojo ir kartu nukryžiuotieji plėšikai. 

Nuo šeštos iki devintos valandos buvo sutemę 
visame krašte. O apie devintą valandą Jėzus 
garsiai sušuko: „Eli, Eli, lema sabachtani?“, tai 
reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
apleidai?!“ 

Kai kurie iš ten stovinčių, tai išgirdę, sakė, jog 
jis šaukiąsis Elijo. Ir tuoj pat vienas iš jų pri-
bėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio 
vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. 
Kiti kalbėjo: „Liaukis! Pažiūrėsim, ar ateis Eli-
jas jo išgelbėti“. 

Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu bal-
su, atidavė dvasią. 

Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau 
nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir 
uolos ėmė skeldėti. Atsidarė kapų rūsiai, ir daug 
užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numiru-
sių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo 
į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimti-
ninkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę že-
mės drebėjimą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando 
ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ 

EVANGELIJA (Mt 26, 14–27, 66)  

AUKOS  
Balandžio 9 d., Viešpaties kančios (Verbų) Sekmadienį, šv. Mišių metu bus renkamos aukos Vil-
niaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bei studijuojančių brolių pranciškonų išlaikymui.
Balandžio 14 d., Didįjį Penktadienį, Kristaus kančios pamaldų metu bus renkamos aukos Švento-
sios Žemės krikščionių misijoms palaikyti.

KRIZMOS ŠV. MIŠIOS VILNIAUS ARKIKATEDROJE  
Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 13 d.,10 val. Vilniaus arkikatedroje – Krizmos (Šventųjų aliejų) 
šv. Mišios. 

KRYŽIAUS KELIO PROCESIJA IŠ VILNIAUS ARKIKATEDROS 
Į TRIJŲ KRYŽIŲ KALNĄ  

Didįjį Penktadienį, balandžio 14 d., 15 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus Kelio procesijoje iš 
Vilniaus Arkikatedros į Trijų kryžių kalną su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais.  

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. Hen-
delio, J. Haidno ir kitų baroko epochos kompozitorių sakralinė muzika aranžuota džiazo stiliumi. 
Koncerto mecenatas – UAB „Litnobiles“.

KVIEČIAME Į VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDAS  
BEI RENGINIUS VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

(BERNARDINŲ) 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. Giedami Žemaičių Kalvarijos 
kalnai – 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.
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VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 50, 4–7: Nenugręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo:  

aš žinau, kad nebūsiu sugėdintas
Ps 22. P.: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?
 Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino

Mt 26, 14–27, 66: † Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

<…> Kas iš tiesų dėjosi širdyse tų, kurie 
skelbė Kristų Izraelio karaliumi? Be abejo, 
jie turėjo savo Mesijo supratimą; įsivaizdavi-
mą, kaip turėtų elgtis ilgai lauktas ir pranašų 
žadėtas karalius. Neatsitiktinai po kelių dienų 
Jeruzalės minia, užuot sveikinusi Jėzų, šauks 
Pilotui: „Nukryžiuok jį!“ Ir tie patys mokiniai, 
kaip ir kiti, kurie jį matė ir jo klausėsi, liks 
suglumę ir netekę žado. Išties dauguma liko 
nusivylusi Jėzaus pasirinktu būdu, kuriuo jis 
nusprendė prisistatyti kaip Izraelio Karalius ir 
Mesijas. Būtent čia ir mes susiduriame su šios 
dienos šventės iššūkiu. Kas mums yra Jėzus iš 
Nazareto? Koks mūsų Mesijo, Dievo suvokimas? 
Tai esminis klausimas, kurio negalime išvengti.

Teženklina mūsų gyvenimą ypač du šios Di-
džiosios savaitės jausmai: šlovinimas tų, kurie 
savuoju „Osana!“ pasitiko Jėzų, įžengiantį 
į Jeruzalę, ir dėkojimas, nes šiomis dienomis 
Viešpats Jėzus atnaujins didžiausią, kokią 
tik galima įsivaizduoti, dovaną: atiduos savo 
gyvenimą, savo kūną ir kraują, savo meilę. Bet 
į taip didingą dovaną turime tinkamai atsiliep-
ti, tai yra savimi pačiais: savo laiku, malda, 
meilės bendryste su Kristumi, kuris dėl mūsų 
kenčia, miršta ir prisikelia. Senieji Bažnyčios 
tėvai įžvelgė tam tikrą simbolį geste tų, kurie 
sekė žengiantį į Jeruzalę Jėzų ir tiesė jam ant 
kelio savo drabužius. Jam po kojomis, – sakė 
Tėvai, – turime su pagarba ir dėkingumu kloti 

savo gyvenimą. Šv. Andriejus Kretietis (†740) 
savo homilijoje sako: „Taigi bėkime kartu su tuo, 
skubančiu į savo kančią, ir elkimės taip, kaip 
elgėsi jį pasitinkantys žmonės. Tik neklokime 
jam ant kelio alyvų šakelių, patiesalų, drabu-
žių ar palmių šakų, bet parpulkime patys, kiek 
pajėgiame, patieskime jam po kojų nuolankią 
sielą, nepriekaištingą širdį ir gyvenimą, kad 
galėtume priimti ateinantį Žodį ir kad taip mu-
myse apsigyventų protu neaprėpiamas Dievas. 
Jis džiaugiasi, kad mums buvo romus, nes jis 
yra romus, nes jis iškilo aukščiau už saulėtekį, 
nusileido žemiau už mūsų menkumo gelmes, 
kad ateitų ir su mumis gyventų, kad, tapdamas 
į mus panašus, mus pakeltų ir parsivestų pas 
save <...> 

Jis niekad nesiliaus mylėjęs žmonių giminės, 
kol žmogaus prigimties nuo žemiausios žemės 
nepakels į garbę ir jos nesuvienys su savimi aukš-
tybėse. Todėl ir mes jam neklokime drabužių, 
negyvų šakelių ar krūmokšnių vytelių, kurios 
nuskintos greit nuvysta ir neilgai tedžiugina akį. 
Mes verčiau pasipuošime jo malone, arba apsi-
vilksime juo pačiu: Visi, kurie esate pakrikštyti 
Kristuje, apsivilkote Kristumi (Gal3, 27). Pul-
kime jam po kojomis kaip tie ištiesti drabužiai. 
Kaip anksčiau raudonavome dėl nuodėmės, taip 
išganingojo Krikšto nuplauti tapome baltut bal-
tutėliai it vilna, ir mirties Nugalėtojui aukokime 
ne palmių šakeles, bet pergalės dovanas.“

Verbų sekmadienu pradėjome Didžiąją arba Šventąją savaitę, kuri yra tarsi įžanga į Velykų, 
Kristaus Prisikėlimo, įvykius. Kiekviena šios savaitės diena vadinama Didžiąja.
Kaip liudija istoriniai šaltiniai, nuo ankstyvųjų amžių savaitė prieš Velykas buvo pasninko 
laikas, kuris vėliau, susiformavus gavėnios praktiktai, prasitęsė iki 40 dienų.
Didžiosios savaitės kulminacija – Velykų tridienis, kuris mini Kristaus kančios, mirties ir 
prisikėlimo slėpinį. 

Kasmet Velykų dienomis sekti Evangelijų per-
teikiamą Jėzaus Kristaus Kančią tikinčiajam 
ir visai Dievo tautai yra širdies poreikis. Nuo 
vakarienės, kurią Viešpats valgė su savo moki-
niais prieš kentėdamas, iki jo pasirodymo jiems 
kitą sekmadienį, visi jo veiksmai ir visų pirma 
jo mirtis bei prisikėlimas yra išganingi, visi jo 
žodžiai yra išganymo žodžiai.

Bažnyčia visada su ypatingu stropumu šventė 
tris dienas, „kurių metu Kristus kentėjo, ilsėjosi 
ir prisikėlė“ (šv. Ambraziejus). Todėl velykinis 
Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis su-
spindi kaip liturginių metų viršūnė. Prasidėjęs 
Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišiomis ir pa-
siekęs kulminaciją Šventosios Nakties – Velyk-
nakčio – vigilijoje, kuri yra viso Kristaus Pas-
chos – Velykų – šventimo santrauka, jis baigiasi 
Velykų vakarą.

Velykų tridienio šventimas pasiekia kiekvie-
nos krikščionių bendruomenės gyvenimo gel-

mę, nes visa Dievo tauta dalyvauja Kristaus 
„perėjime“ pas Tėvą (Pascha – Velykos – reiš-
kia perėjimą). Velykų naktis yra didžioji metų 
krikšto naktis, ir tikinčiųjų malda ypač susti-
prėja per šias dvi dienas, kai katechumenai ren-
giasi netrukus numirti ir prisikelti su Kristumi. 
Taip pat Didžiojo penktadienio ir, jeigu įma-

noma, Didžiojo šeštadienio pasninko dienos 
nusidėjėlį parengia susitaikyti su Dievu bei su 
savo broliais ir seserimis, jeigu jis dar nėra pri-
ėmęs Sutaikinimo sakramento paskutinėmis 
Gavėnios dienomis. Tačiau, be šio solidaru-
mo su katechumenais ir su tais, kurie vėl galės 
artintis prie Viešpaties stalo, visi krikščionys 
asmeniškai išgyvena savo Velykas – Paschą – 
Perėjimą, atnaujindami savo Krikšto pažadus ir 
dalyvaudami eucharistiniame pokylyje. Todėl 
apie visą Velykų Tridienį galima pasakyti tai, 
ką vienas seniausių liturginių dokumentų nu-
rodo kalbėdamas apie Šventąją Naktį – Velyk-
naktį: „Tegu visa tauta būna šviesoje“ (Hipolito 
Kanonas).

Iš mišiolėlio GYVOJI DUONA

DIDYSIS 
TRIDIENIS

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 tre-
niruotes, 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.


