
FILMO VAKARAS  
SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM  

Balandžio 29 d. 18.30 val. kvie-
čiame į filmo vakarą su br. kun. 
Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrė-
sime režisieriaus Florian Henc-
kel von Donnersmarck filmą 

„KITŲ GYVENIMAI“ (2006, 
Vokietija). Filmas pelnė „Oska-

ro“ apdovanojimą už geriausią užsienio filmą, o šiame filme tobu-
lai suvaidinęs Ulrichas Muhe buvo pripažintas geriausiu Europos 
aktoriumi.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią).
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžval-
gomis. Daugiau informacijos: Titas  +370 650 74189.

KVIEČIAME Į PARODĄ  

Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Mariaus Abramavi-
čiaus paroda „Arkangelai ir kiti atsivėrimai“. Tai tapybos darbuo-
se įkūnyti vidiniai patyrimai, atsivėrimai, apsireiškimai.
Paroda veiks iki gegužės 26 d. Maloniai kviečiame apsilankyti. 
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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 
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sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390
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„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“  
RENGINIAI BERNARDINUOSE

Kviečiame į VI tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „KRIS-
TUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“ renginius Vilniaus Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje: 
Balandžio 28 d., sekmadienį, 17.00 val. Šv. Mišiose gieda Vil-
niaus Mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ .
Gegužės 1 d., trečiadienį, 15.00 val. Koncertas „Šlovinsiu VIEŠ-
PATĮ, nes jisai geras“. Gieda Vilniaus  Šv. Juozapo mokyklos vaikų 
choras, Bernardinų  giedojimo mokyklos chorai „Serafimai“ ir „Šv. 
Pranciškaus paukšteliai“, Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos jaunių choras „Viva voce“, lenkų dainų ir šokių ansam-
blio „Wilenszczyzna“ („Vilnija“) jaunimo choras.
Platesnę informaciją apie festivalio renginius Lietuvos bažnyčiose 
rasite: sakralines-muzikos-festivalis.lt

Sk a it yk ite  interneto d ienra š t į  www.ber nard inai . l t

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.  

EVANGELIJA (Jn 20, 1–9)  

V I E Š PAT I E S  PR I S I K Ė L I M A S  –  V E LY KO S

Mūsų velykinis Avinėlis –  
Kristus jau paaukotas. 

Tad švęskime šventes su Viešpačiu. 
                                                            Plg. 1 Kor 5, 7–8

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja. 
jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė  
vartus amžinybėn; duok mums, švenčiantiems jo  
prisikėlimo iškilmes, Šventosios Dvasios šviesoje  
prisikelti naujam gyvenimui. (RM, 294)

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS SKIRIANT 2%  
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 

Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti 
prie mūsų bendrų namų  - Vilniaus pranciškonų Bernardinų vie-
nuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant 

įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto 
GPM skirti Vilniaus Bernardinams. 
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą 
FR0512 (4 versija):
Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2
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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

Apaštalas Paulius prisimindamas sugrąžinto išganytojo lai¬mę, 
sušunka: Kaip per Adomą mirtis įėjo į šį pasaulį, taip per Kristų 
pasauliui buvo sugrąžintas išganymas; ir vėl: Pirmasis žmogus yra iš 
žemės, žemiškas, antrasis žmogus iš dangaus, dangiškas.

Jis dar priduria: Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą, tai yra seno-
jo, nuodėmingo žmogaus, taip nešiokime ir dan¬giškojo paveikslą, 
kitaip tariant, Kristuje priimkime pakelto, atpirkto, ištaisyto ir nu-
tyrinto žmogaus išganymą. Juk tas pats Apaštalas sakė: Pirmiausia 
Kristus, tai yra prisikėlimo ir gyvenimo šaltinis; paskui tie, kurie yra 
Kristaus, tai yra gyve¬nantieji pagal jo tyrumo pavyzdį. Jie ramūs 
turės jo prisikė¬limo viltį ir kartu su juo paveldės dangiškojo pažado 
garbę, kaip sakė Viešpats Evangelijoje: Kas seks manimi, nepražus, 
bet iš mirties pereis į gyvenimą.
Taigi Išganytojo kančia yra žmogaus gyvenimo išgelbė¬jimas. Jis 

panoro už mus numirti, idant mes, jį įtikėjusieji, gyventume amži-
nai. Jis panoro laikinai tapti toks kaip mes, idant mes, gavę jo amži-
nybės pažadą, amžinai gyventume kartu su juo.

Sakau, tai yra dangiškų slėpinių malonė, tai – Velykų do¬vana, tai 
mieliausia metų šventė, tai užgimstančio pasaulio pradžia.

Štai kodėl vaikeliai, užgimę ir gavę gyvybę šventosios Bažnyčios 
maudyklėje, vėl atgimė kaip paprasti mažutėliai ir aidi nekaltos są-
žinės šūksniais. Štai kodėl skaistūs tėvai ir dorovingosios motinos 
tikėjimu lydi daugybę naujų atžalų.

Štai kodėl po tikėjimo medžiu, [vaikeliams išėjus] iš trykš-tančios 
nekaltybės versmės, sušvinta žvakių grožis. Štai kodėl jie pašventi-
nami dangiška malone ir yra maitinami iškilmin¬ga dvasinio sakra-
mento paslaptimi.

Štai kodėl vienos palaimintosios Bažnyčios prieglobstyje išugdyti 
vieningi broliai garbina vieno Dievo esybę ir jo galybės trinarį var-
dą, kartu su Pranašu giedodami kasmetės šventės psalmę: Šią dieną 
Viešpats mums davė, – džiūgau¬kim, kelkim linksmybes.

Kas gi, klausiu, yra ta diena? Gyvenimo pradmuo, šviesos šaltinis, 
dienos Kūrėjas, tai yra Viešpats Jėzus Kristus, kuris apie save praby-
la: Aš esu diena, kas vaikščioja dieną, tas ne-suklumpa. Tai reiškia: 
kas visame kame seka Kristų, eidamas paskui jį pasieks amžinosios 
šviesos sostą; juk, dar būdamas kūne, Kristus šitaip meldė už mus 

Kristus yra prisikėlimo  
ir gyvenimo šaltinis  

Iš senovės autoriaus Velykų homilijos

Velykų aukai didingai 
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. 
Atpirko avis Avinėlis: 
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. 
Mirtis ir g yvybė nuostabiai kovės – 
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. 
                                                      Iš Velykų sekvencijos

Tėvą, sakydamas: Tėve, aš noriu, kad tie, kurie mane įtikėjo, būtų 
ten kur ir aš. Kaip tu pasilieki manyje ir aš tavyje, taip ir jie tegu 
pasilieka mumyse.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. VELYKŲ DIENOMIS 
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE

Balandžio 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS.  
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 22 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA.  
Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val. 
Balandžio 28 d. ATVELYKIS.  
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.

Mylimieji broliai ir seserys!

Sveikinu su Jėzaus Prisikėlimo švente! Tegul Dievo 
malonė visa perkeičia ir atnaujina, atveria ir vienija,  

moko nuolankumo ir santarvės.  Su   pavasarišku Dievo 
kūrinijos prabudimu! Su viltingais gyvenimiškais  

pokyčiais, siekimais  ir nauja patirtimi Jėzuje Kristuje!                                                                                                         

Viltingų  ir džiugių Šv. Velykų!

Su meile ir pagarba  
klebonas br. Evaldas Darulis OFM

BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTO TRADICIJAI –  
JAU  15 METŲ

Balandžio 28 d. 18.30 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Ve-
lykų koncertą „Prisikėlimo galia“. Šventiniame koncerte skam-
bės prisikėlimo džiaugsmo pripildyta J.S.Bacho, T.Albinonio,  
G. Caccinio, A.Stradellos, D.Vyšniausko muzika. Koncerto sve-
čiai – džiazo virtuozas Dominykas Vyšniauskas (trimitas, flugel-
hornas), tarptautinių muzikos projektų dalyvė Karolina Glinskai-
tė (sopranas), Lina Giedraitytė (klavinova), Karolis Paulavičius 
(fleita). Koncerto vedėja – Naujojo teatro aktorė Žydrūnė Dragū-
naitytė. Režisierius – Karolis Paulavičius.
Dėkojame rėmėjams UAB „Dameda“, Birutei Garbaravičienei, 
Vyteniui Lazauskui.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS

Bus giedamos PSALMĖS. Atvirame maldos ir šlovinimo vakare 
Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje balandžio 25 d. 
po 18 val. šv.Mišių – Adoracija bei užtarimo malda!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką 
džiaugtis su besidžiaugiančiais, verkti su verkiančiais (Rom 12, 15). 
Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirman-
tas, tel. +370 687 92774


