Bernardinai
Maloniai kviečiame į Velykų laikotarpio pamaldas bei renginius
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10)
Balandžio 10 d. VERBŲ SEKMADIENIS.
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 12.30 (transliacija per LRT Plius), 17 val.
Balandžio 14 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val.
Balandžio 15 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus Kančios pamaldos – 18 val.
Balandžio 16 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios – 21 val.
Balandžio 17 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS.
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 18 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 24 d. ATVELYKIS. Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Gegužės 8 d. 18.30 val. VELYKŲ LABDAROS KONCERTAS „PRISIKĖLIMO
VILTIS“. Surinktos lėšos bus skiriamos Ukrainos žmonėms.
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BERNARDINŲ DIRBTUVĖLĖS – LAUKIAME SAVANORIŲ

Mieli parapijiečiai, žinome, kad jau esate priglaudę ar kitais būdais rūpinatės karo pabėgėliais iš
Ukrainos. Dauguma šių šeimų bėgo nuo karo kartu su savo vaikais. Bernardinų dirbtuvėlės nori
organizuoti šeštadieninius užsimėmimus Ukrainos vaikams, kurių metu siūlys keramikos, dailės,
tapybos veiklas.
Labai lauktume turinčių ukrainiečių k., rusų k. žinių ar patirties dirbant su vaikais. Taip pat
lauksime idėjų, kaip dar galėtume praskaidrinti Ukrainos vaikų kasdienybę. Kviečiame galinčius
ir norinčius prisidėti prie šių dirbtuvėlių savanoryste skambinti Titui tel. 8 650 74189.
KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI

Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei
padėkas Dievui.“
PADĖKA "GAMA" KURSO ORGANIZATORIAMS IR SAVANORIAMS

Praėjusį pirmadienį įvyko užbaigiamasis "Gama" kurso susitikimas.
Dėkoju šių susitikimų organizatoriams, savanoriams, konferencijų vedėjams.
Šv. Augustinas rašė: „Tikiu, kad suprasčiau, ir suprantu, kad geriau tikėčiau“. Tęskime tikėjimo
kelionę kartu, vieni kitus padrąsindami ir palaikydami.
Klebonas Andrius
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 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Andrius Nenėnas
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

Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes aš maloningas ir gailestingas. Jl 2, 12–13
EVANGELIJA (Jn 8, 1–11)
Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo,
o jis atsisėdęs juos mokė.
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda
moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių
akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums
Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis.
O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam
pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti.
Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant že-

mės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jie atsitiesė
ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas
sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant
žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai
liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris.
Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie
pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“
Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik
ir daugiau nebenusidėk“.
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PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS

V GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 43, 16–21: Štai aš kuriu nauja: savajai tautai duosiu atsigerti
Ps 126: P. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.
Fil 3, 8–14: Dėl Kristaus aš ryžausi visko netekti, noriu panašiai kaip jis numirti
Jn 8, 1–11: † Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį

TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį –
užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo
karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams:

stipruskartu.lt

PRISIDĖKITE FINANSIŠKAI

„Kas iš Jūsų be nuodėmės?“ (7eil.)
Šiandienos Evangelija išryškina vieną iš
pagrindinių tiesų apie žmogų – nusidėjėlis...
Mąstydami ar kalbėdami apie save, mes
atrandame daug saldžių savęs apibrėžimų –
vadiname save mokytojais, tėvais, kunigais,
specialistais, šių dienų išminčiais ir pan. Ir
nenoriai, pašnibždomis tariame: nusidėjėlis,
sušvelnindami šią tiesą išradingomis išlygomis. Evangelija, Geroji Naujiena atskleidžia
mūsų prisirišimo prie gero savęs vertinimo
(fariziejiškumo) pavojų – stengdamiesi nematyti savų klaidų, mėgindami paneigti jas,
mes su džiugesiu šaukiame: jis, ji – nusidėjėliai... ir mėtomės kartais už akmenį šaltesniais, kietesniais žodžiais... „Kas iš Jūsų be
nuodėmės?“ – šis Jėzaus klausimas dovanoja

nusidėjusiajai g yvybę, o fariziejams galimybę.
Galimybę mylėti. Turbūt nemažai nesusipratimų ir konfliktų išnyktų iš mūsų g yvenimo
ir tarpasmeninių santykių, jei į pokalbį
su suklydusiuoju eitume ne kaip teisuoliai
specialistai, kaip Rašto, Tiesos ir Teisingumo
žinovai, o kaip nusidėjėliai... Kai nusidėjėlis
kalbina nusidėjėlį – jis jo nesmerkia, o drauge
ieško išeities... Nes kai luošas neša aklą – abu
juda pirmyn... Nes kur du ar trys susirenka
Gyvenimo, Tiesos vardu – Jis pats, Jėzus,
atėjęs gelbėti o ne smerkti, yra tarp jų...
Jėzus pasilenkia prie žemės rašyti (plg. 6
eil.) – jei mano veiksmais, pasirinkimais, jei
mano g yvenimu Jis rašo šiandien – koks jis?
Koks žodis esu aš?.. Kokį pasakojimą Dievas
pasakoja mano g yvenimu?..
Jėzau, užrašyki mane dailyraščiu ant šios
žemės – Meilė visa ištveria, visa nugali, viskuo viliasi... Meilė niekada nesibaigia (plg.
1 Kor 13)
kun. Kęstutis Dvareckas

Humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti galite
aukoti:
aukok.lt arba ✆ 1485 – 5 Eur.
Tiesiogiai Vilniaus arkivyskupijos Caritui lėšas
skirti galite Paysera, bankiniu pavedimu.
Galite skirti lėšas Ukrainos Caritui, kuris
teikia humanitarinę pagalbą šiuo metu
nukentėjusiems ukrainiečiams:
Lietuvos Caritas
Įmonės kodas:192066334
Banko sąskaitos Nr.:
LT027300010137182270
AB bankas Swedbank

SAVANORIAUKITE

Kviečiame teikti tiesioginę ir netiesioginę
pagalbą ukrainiečiams (registruojant žmones,
rūšiuojant ir dalinant humanitarinius paketus,
organizuojant užimtumo veiklas).
Pildykite anketą:
https://docs.google.com/forms
KREIPKITĖS

Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių
integracijos programos kontaktai:
✆ 8 607 82 894 (darbo dienomis
9.00-21.00 val.; savaitgaliais 10.00-21.00 val.)
✎ kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Kalvarijų g. 39, Vilnius
VA Caritas ✆ (8 5) 261 1014
(darbo dienomis 8.30-16.30 val.)

NAUJA INICIATYVA PADEDANT PABĖGĖLIAMS

Kolumbo Riterių bendruomenė priėmė Ukrainos karo pabėgėlius Vilniaus arkivyskupijos suteiktose patalpose Aušros Vartų g. 7 A (buvęs Bazilijonų vienuolynas). Kovo 25 d. čia apgyvendinti
86 asmenys.
Siekiama užtikrinti centralizuotą apgyvendintų asmenų maitinimą. Maisto pirkimui galima paaukoti į Lietuvos Kolumbo riterių sąskaitą:
VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui
PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs
verksmai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus
dalimi savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų
palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise
ir dalį sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2, Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai
gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.
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GRAUDŪS VERKSMAI

1,2%

