Bernardinai
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI

Didįjį Penktadienį, 15.00 val. mūsų bažnyčioje bus giedami Žemaičių kalvarijos kalnai.

BERNARDINAI

AUKOS

Kovo 25 d., Viešpaties kančios (Verbų) Sekmadienį, šv. Mišių metu bus renkamos aukos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bei studijuojančiųjų išlaikymui.
Kovo 30 d., Didįjį Penktadienį, Kristaus kančios pamaldų metu bus renkamos aukos Šventosios
Žemės krikščionių misijoms palaikyti.
KRIZMOS ŠV. MIŠIOS IR KRYŽIAUS KELIO PROCESIJA

Nr. 698

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pasaulinė jaunimo diena

Didįjį Ketvirtadienį, kovo 29 d.,10 val. Vilniaus arkikatedroje – Krizmos (Šventųjų aliejų)
šv. Mišios.
Didįjį Penktadienį, kovo 30 d., 15.15 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus Kelio procesijoje iš Vilniaus Arkikatedros į Trijų kryžių kalną su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais.

Dėl mūsų Kristus
nusižemino, tapdamas
klusnus iki mirties, iki
kryžiaus mirties.
Todėl ir Dievas jį išaukštino
ir padovanojo jam vardą,
kilniausią iš visų vardų

ROŽINIO MALDOS GRUPĖ KVIEČIA

Mieli parapijiečiai, kviečiame melstis Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožinį šeštadieniais 17.30
val. (prieš 18 val. šv. Mišias) Mykolo koplyčioje. Rožinio maldos grupės koordinatorė: Jolanta
Gaižauskienė, tel. +370 687 10442, el. p. jolanta.gaizauskiene@gmail.com
JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS "VIENA KRISTUJE"

Balandžio 2 d. 19 val. – Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas! Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – kviečiame! Susisiekite el. paštu
viena.kristuje@gmail.com. Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. VASARĮ

Mieli parapijiečiai, nuo šių metų pradėsime jums teikti parapijos finansinę ataskaitą.
Ataskaitą už praėjusį mėnesį rasite mūsų laikraštėlyje kiekvieno einamojo mėnesio pabaigoje.
Vasario mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6274 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5907 Eur
Iš viso įplaukų: 12181 Eur
Vasario mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 11147 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 2578 Eur
Iš viso išlaidų: 13725 Eur
Vasario mėn. balansas" +" ; "-": -1544 Eur

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

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
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
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
įm. kodas – 192095229, atsiskaitomoji
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

2018 kovo 25 d.

JFil 2, 8–9

EVANGELIJA (Mk 14, 1–15, 47)
Tuomet kareiviai išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie
privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti
jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą;
išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“. Ten davė
jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet
prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius,
mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo
trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo
užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu
su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės,
kitą iš kairės.
Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas
ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą
ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat tyčiojosi aukštieji
kunigai su Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp
savęs: „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti.

Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia
nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume“. Jį
plūdo ir kartu nukryžiuotieji.
Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė
tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą
Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl
mane apleidai?!
Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai,
jis šaukiasi Elijo“. Tada vienas nubėgęs primirkė
kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite,
pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti“. Bet Jėzus,
garsiai sušukęs, atidavė dvasią.
Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi
dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė,
tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“

Vi l n iau s Šv. Pr a nci š k au s A s y ž ie č io ( B er n a rd i nų ) pa r apija

Bernardinai
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Procesijai: Mk 11, 1–10: Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
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
Mk 14, 1 – 15, 47: † Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

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.

DIDYSIS
TRIDIENIS

Verbų Sekmadienis (Mk 14, 1- 15,47)

Verbų sekmadienį prisimename Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, kur įvyko jo teismo procesas,
kur jis mirė ir prisikėlė. Minimi Velykiniai
įvykiai, kuriuose tikintieji dar kartą kviečiami
Nukryžiuotame atpažinti ir priimti Dievo
Sūnų.
Jėzaus kančia prasideda Getsemanėje.
Evangelistas visų pirma atkreipia dėmesį į
vienišumą – Jėzus lieka vienas. Vienas akivaizdoje Dievo Tėvo, kuris kviečiamas neatsiliepia. Nesulaukiama ir mokinių palaikymo,
supratimo – jie ramiai miega. Savo vienatvėje
Jėzus nesiliauja kreipęsis: „Tėve, tau viskas
įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę”.
Jeigu Dievas yra Tėvas, kodėl neišvaduoja,
nepagelbėja? Tai spontaniškas klausimas,
kylantis kiekvienam kenčiančiam, taip pat ir
Jėzui. Kristus tęsia: “Tačiau tebūnie ne kaip
aš noriu, bet kaip tu.“ Jeigu pradžioje Jėzų
matome pilną nerimo, išsigandusį, tai po šios
maldos jį išvystame visai kitokį - atradusį ramybę ir tvirtumą. Jis ryžtingai sako: “Gana!
Atėjo valanda: štai Žmogaus Sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime!
Štai mano išdavėjas čia pat“. Dievas Tėvas

neatitolina kryžiaus, tačiau pasitikėjimas
Juo, padeda kančią priimti. Dievo tylėjimas
tampa vienu iš jo kalbėjimo būdų, vedančių į
ne mažiau sudėtingą ir žmogui nesuvokiamą
tylų Prisikėlimo rytą.
Egzekucijos metu dar kartą atrandami
argumentai netikėjimui, priežastys dėl ko
Jėzaus galima nelaikyti Mesiju ir Dievo
Sūnumi. Žmonės šaukė: „Kitus gelbėdavo,
o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio
karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus,
kad pamatytume ir įtikėtume“. Galiausiai
nukryžiuotojo Jėzaus akivaizdoje evangelistas
Morkus pateikia du tikėjimo supratimo tipus:
iš vienos pusės tikėjimą tų, kurie reikalauja,
kad Mesijas nužengtų nuo kryžiaus ir darytų
stebuklus, suteikdamas triuškinančius argumentus jų vilčiai; iš kitos pusės tikėjimą tyliai
stovinčių jų, kurie, kaip šimtininkas, Jėzaus
dievystę išpažįsta žiūrėdami į kryžių. Gali
stebinti, tačiau evangelistui Morkui tikrasis
tikintysis yra šimtininkas pagonis. Tokiam
tikėjimui ir jo išpažinimui mus norima subrandinti Dižiosios Savaitės metu.
Br. Andrius Nenėnas OFM
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Kasmet Velykų dienomis sekti Evangelijų
perteikiamą Jėzaus Kristaus Kančią tikinčiajam ir visai Dievo tautai yra širdies poreikis.
Nuo vakarienės, kurią Viešpats valgė su savo
mokiniais 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
suspindi kaip liturginių metų viršūnė. Prasidėjęs Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišiomis ir
pasiekęs kulminaciją Šventosios Nakties – Ve-

lyknakčio – vigilijoje, kuri yra viso Kristaus
Paschos – Velykų – šventimo santrauka, jis
baigiasi Velykų vakarą.
Velykų tridienio šventimas pasiekia kiekvienos krikščionių bendruomenės gyvenimo gelmę, nes visa Dievo tauta dalyvauja Kristaus
„perėjime“ pas Tėvą (Pascha – Velykos – reiškia perėjimą). Velykų naktis yra didžioji metų
krikšto naktis, ir tikinčiųjų malda ypač sustiprėja per šias dvi dienas, kai katechumenai rengiasi netrukus numirti ir prisikelti su Kristumi.
Taip pat Didžiojo penktadienio ir, jeigu įmanoma, Didžiojo šeštadienio pasninko dienos
nusidėjėlį parengia susitaikyti su Dievu bei su
savo broliais ir seserimis, jeigu jis dar nėra priėmęs Sutaikinimo sakramento paskutinėmis
Gavėnios dienomis. Tačiau, be šio solidarumo
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
nurodo kalbėdamas apie Šventąją Naktį – Velyknaktį: „Tegu visa tauta būna šviesoje“ (Hipolito Kanonas).
Iš mišiolėlio GYVOJI DUONA

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
choras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, styginių kvartetas „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.
www.bernardinuparapija.lt

