Bernardinai
MOTINOS DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje gegužės 5–12 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija 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.

BERNARDINAI

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus
pranciškonų Bernardinų vienuolyno 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
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinančius kaip tai padaryti,
kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su jumis bus susisiekta dėl pagalbos.
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II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS)

Dievo Gailestingumo šventė

Tu įtikėjai, Tomai, nes
pamatei, – sako Viešpats.
– Palaiminti, kurie tiki
nematę!

„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“ RENGINIAI BERNARDINUOSE

Kviečiame į VI tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“ renginius Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje:
Balandžio 28 d., sekmadienį, 17.00 val. Šv. Mišiose gieda Vilniaus Mokytojų namų vyrų choras
„Vytis“.
Gegužės 1 d., trečiadienį, 15.00 val. Koncertas „Šlovinsiu VIEŠPATĮ, 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 ansamblio „Wilenszczyzna“ („Vilnija“) jaunimo choras.
Informaciją apie festivalio renginius Lietuvos bažnyčiose rasite: sakralines-muzikos-festivalis.lt
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. KOVĄ

Likutis laikotarpio pradžiai: -3220 Eur
Kovo mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 9994 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5696 Eur
Iš viso įplaukų: 15690 Eur
Kovo mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas, remontai): 11809 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 3877 Eur
Iš viso išlaidų: 15686 Eur
Kovo mėn. balansas " +" ; "-": 4 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -3216 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 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

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

2019 balandžio 28 d.

Jn 20, 29

EVANGELIJA (Jn 20, 19–31)
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – nekur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės tikėsiu“.
esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduPo aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kamryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis baryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims
parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiu- esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo:
go, išvydę Viešpatį.
„Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „PriO Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane dėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netijis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. kintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako:
o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvy- tiki nematę!“
niu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs.
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar
Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje
Viešpatį!“
knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte,
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdarankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių mi vardan jo turėtumėte gyvenimą.
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
II VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 5, 12–16: Nuolat augo būrys įtikėjusių Viešpatį
Ps 118. P.: Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. / Aleliuja.
Apr 1, 9–11a. 12–13. 17–19: Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius
∆ Sekvencija (neprivaloma): Velykų aukai didingai...
Jn 20, 19–31: † Po aštuonių dienų Jėzus atėjo
Išaušo Gailestingumo sekmadienis, skelbiantis
mums Ramybę, parodantis Jėzų. Evangelija kviečia įsižiūrėti į Tą, kuris buvo perdurtas. Kviečia
nebebūti netikinčiais. Kviečia tikėti, kviečia g yventi. Palieskime Kristaus šoną, prisilieskime prie
Dievo, pridėkime pirštą prie g yvenimo. Įsižiūrėkime į dovanotos mums ramybės kainą, į žaizdas,
perpildytas Dievo gailestingumo.
Šiandien tikrai Gailestingumo sekmadienis
- Jėzus įsteigia susitaikinimo sakramentą. Jo
žaizdomis, Jo vinių skylėmis g ydomi mes patys.
Iš perdurto šono trykšta g yvenimas, iš žaizdų susitaikymas su Dievu.
Gailestingumo sekmadienio žinia - atleidimas ir

susitaikymas. Dievas trokšta, kad Ramybė, kurią
Jis mums dovanoja, nebūtų prarasta, bet nuolat
atkuriama, kad žmogaus ir Dievo ryšys nenutrūktų ir nebūtų sutraukytas. Net nusigręžusiems
nuo Dievo, Jis dovanoja atleidimą. Atleidimą,
trykštantį iš perverto Dievo. Per Jėzų ir Bažnyčią, per atgailos sakramentą mums dovanojamas
susitaikymas su Dievu. Nebesėdėkime užsirakinę,
nebedrebėkime. Atverkime savo širdis ir įsileiskime
Jėzų, įsileiskime Ramybę.
Įsižiūrėkime į pervertą šoną... Jau nebūkime
netikinčiais...
Kun. Mozė Mitkevičius

Visuomenė gyja, kai stiprieji prisiima naštą kartu
su silpnaisiais, sveikieji – su sergančiais. Todėl ypač
dėkoju tiems, kurie darbuojasi, siekdami padėti priklausomybės ligų paliestiems asmenims ir jų artimiesiems. Jūsų darbas keičia Lietuvos veidą.
Kviečiu visus geros valios žmones kartu su dešimtmetį mininčia bendruomene „Aš Esu“ jungtis
į padėkos maldos aštuondienį nuo Dievo Gailestin-

gumo sekmadienio (balandžio 28 d.) iki Motinos
dienos (gegužės 5 d.). Šią dieną „Aš Esu“ bendruomenė, minėdama savo dešimtmetį, ypač atkreips
dėmesį į mamas koncerte „Laiškas mamai“.
Su šventuoju apaštalu Tomu įtikėję Gyvenimo
pergale, nuoširdžiai melskime išgijimo malonės kiekvienam priklausomam asmeniui ir jo artimiesiems.
† Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas

BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTO TRADICIJAI – JAU 15 METŲ

Balandžio 28 d. 18.30 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „Prisikėlimo galia“. Šventiniame koncerte skambės prisikėlimo džiaugsmo pripildyta J.S.Bacho, T.Albinonio,
G. Caccinio, A.Stradellos, D.Vyšniausko muzika. Koncerto svečiai – džiazo virtuozas Dominykas
Vyšniauskas (trimitas, flugelhornas), tarptautinių muzikos projektų dalyvė Karolina Glinskaitė
(sopranas), Lina Giedraitytė (klavinova), Karolis Paulavičius (fleita). Koncerto vedėja – Naujojo
teatro aktorė Žydrūnė Dragūnaitytė. Režisierius - Karolis Paulavičius.
Dėkojame rėmėjams UAB „Dameda“, Birutei Garbaravičienei, Vyteniui Lazauskui.
FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Balandžio 29 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu
Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Florian Henckel von Donnersmarck filmą „KITŲ GYVENIMAI“ (2006, Vokietija). Filmas pelnė
„Oskaro“ apdovanojimą už geriausią užsienio filmą, o šiame filme tobulai
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 įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.
BERNARDINŲ IŠKLAUSYMO CENTRAS

Kvietimas melstis už kenčiančius nuo priklausomybių
Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės,
Dievo Gailestingumo sekmadienį Bažnyčia kviečia paliesti Išganytojo žaizdas, kad kartu su apaštalu
Tomu pažintume Prisikėlusįjį: „Mano Viešpats ir
mano Dievas!“ (plg. Jn 20, 28). Šiandien Išganytojo
žaizdas galime paliesti kenčiančiuose mūsų broliuose ir seseryse.
Šiais metais minime mūsų arkivyskupijoje veikiančios priklausomų asmenų bendruomenės „Aš
Esu“ įsikūrimo dešimtmetį. Dėkodami Dievui už
bendruomenės „Aš Esu“ veiklos vaisius, liudijame:
nėra tokios žaizdos, kurios Dievo malonė negalėtų
perkeisti į prisikėlimo ženklą.
Todėl drąsinu kiekvieną, išgyvenantį priklau-

somybės kančią, melstis ir kreiptis pagalbos į šalia
esančius. Ieškokite pagalbos ir, ją priėmę, išeikite iš
saviizoliacijos ir vienatvės į gydančią bendrystę su
Dievu ir žmonėmis.
Brangūs priklausomų asmenų šeimų nariai ir artimieji, Jūs tapote savo sergančių artimųjų kančios
dalininkais. Tačiau meilė negali vesti į užsisklendimą. Pažvelkite į mūsų Išganytoją: Jis nesigėdija savo
žaizdų, bet leidžia prie jų prisiliesti, žinodamas, kad
žaizdos, įgytos dėl meilės, galų gale tampa gydančios Dievo malonės šaltiniu. Ir Jūsų žaizdos gali būti
perkeistos. Pasitikėdami išganinga Dievo pagalba,
ieškokite atramos savipagalbos grupėse, pas specialistus ir nuoširdžiai melsdamiesi.

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

Tai nauja galimybė, kad būtum išklausytas ir suprastas. Tai saugi erdvė kiekvienam, kuris patiria
net mažiausius sunkumus, nes kiekvienas bus priimtas, ir jam bus pagelbėta patarimu ir palydėjimu.
Nuo šiol kiekvieną trečiadienį 18–19 val. rinksimės šv. Klaros patalpose. Kad darna įsivyrautų,
kviečiami gyvenantys suspaudime bei patiriantys išklausymo ar pagalbos stoką.
Tel. pasiteirauti: +370 676 43558. f bernardinų išklausymo centras
ŠV. MIŠIOS UŽ
„BERNARDINAI.LT“ REDAKCIJĄ

Gegužės 2 d., ketvirtadienį, 12 val. Trijų
Karalių koplyčioje br. Arūnas aukos Mišias
už „Bernardinai.lt“ redakciją. Kviečiame prisijungti ir drauge melstis už šią misiją ir dienraščio darbuotojus.
www.bernardinuparapija.lt

