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Parapijos raštinės darbo laikas:  
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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  
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VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS 2022 balandžio 10 d.Nr. 842 (15)

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, kuri vadinasi „Kaukuolė“, 
jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius 
– vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus 
meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką 
darą“. Kareiviai pasidalijo Jėzaus drabužius, 
mesdami burtą. 

Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčioda-
miesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats 
išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ 

Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduoda-
mi jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius 
– gelbėkis pats!“ 

Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų ka-
ralius“. 

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė 
įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk 
save ir mus!“ 

Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, 

kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisin-
gai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko 
blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisi-
mink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ 

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šian-
dien su manimi būsi rojuje“. 

Buvo apie šeštą valandą, kai visoje šalyje sute-
mo, ir buvo tamsu iki devintos valandos, saulės 
šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo 
pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, 
į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir su tais 
žodžiais numirė.  

Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, 
pradėjo garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas 
žmogus buvo teisusis!“ Ir visa minia, susirin-
kusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, 
skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. Atstu stovėjo 
visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios 
iš Galilėjos. Jos viską matė. 

EVANGELIJA (Jn 8, 1–11)   

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Šiemet pakilus šildymo kainoms, be Jūsų pagalbos neišsiversime, todėl kas galite, maloniai 
prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų. Supažindiname su šilumos energijos sąskaitomis ir Jūsų 
paaukota suma už bažnyčios šildymą gruodžio–vasario mėnesiais. 

Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 
• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

Šilumos energijos sąskaitos: 
2021 m. gruodis – 6912 Eur.    
2022 m. sausis – 8004 Eur.
2022 m. vasaris – 8047 Eur.

Surinktos aukos šildymo išlaidoms:
2021 m. gruodis – 1863 Eur.    
2022 m. sausis – 560 Eur.
2022 m. vasaris – 815 Eur.

KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO
Kviečiame balandžio 13 d. ir kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių,  
19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame 
Sakramente - „Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 1–8). 

          NAUJA PARODA BERNARDINUOSE
KLA SEMANA SANTA. Didžioji savaitė
Parodoje „La Semana Santa“ (ispanų kalba – „Didžioji savaitė“) 
eksponuojamos baltarusių fotografių Elenos Adamčik ir Jadvygos 
Adamčik nuotraukos, darytos per 2015 m. Didžiąją savaitę joms 
keliaujant Ispanijoje po Aragoną, taip pat abstrakčiojo meno kūrėjo 
Ramūno Čeponio paveikslai, specialiai sukurti šiam bendram pro-
jektui. Bernardinų galerijoje 3 aukšte nuo balandžio 10 d.  Parodos 
atidarymas po 10.30 šv Mišių. Paroda veiks  iki š.m. gegužės 16 d.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI
Didįjį Penktadienį 15.00 val. Trijų karalių koplyčioje Vilniaus Bernardinų tradicinio giedojimo 
ansamblis „Po skliautu“ giedos Žemaičių Kalvarijos kalnus. Kviečiame giedoti kartu.
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VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Procesijai: Lk 19, 28–40: Garbė 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

Lk 22, 14 – 23, 56: † Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

 Kristaus Kančios 
Verbų sekmadienį galima palyginti su 

prieangiu, vedančiu į baziliką. Gražios šios 
dienos apeigos įvesdina į liturginių metų šerdį 
– Velykų slėpinio šventimą.

Du įvykiai, taigi ir du šventimai, einantys 
vienas po kito, šio sekmadienio liturgijai sutei-
kia ypatingo pakilumo. Pirmiausia Bažnyčia 
mini iškilmingą Jėzaus kaip Karaliaus ir Me-
sijo įžengimą į Jeruzalę. Ši labai sena apeiga, 
kuria nuo IV a. aprašymuose džiaugdavosi 
Šventosios Žemės piligrimai, vykdavo taip: 
ant Alyvų kalno, priešais Jeruzalę, diakonas 
giedodavo įvykį primenančią Evangeliją. Pas-
kui vyskupas sėsdavo ant asilaičio ir jodavo į 
šventą jį miestą. Grupė krikščionių pasitikdavo 
jį su palmių ir žalumynų šakelėmis. Įžengi-
mą į miestą lydėdavo giesmė „Osana Dovydo 
sūnui!“ Amžių būvyje šios procesijos muzikos 
repertuaras pasipildė tokiais garsiais kūri-
niais, kaip „Kristau, tu – garbės Karaliau, … 
Osana, Dieve mūs“.

Vėliau, baigus džiaugsmingą ją ir šventišką-
ją procesijos dalį, dalyviai renkasi bažnyčioje 
švęsti Mišių. Dabar giesmės ir visa atmos-
fera daug labiau surimtėja. Iš tiesų žinome, 
kad Karaliaus ir Mesijo triumfas buvo tik 
skausmingosios savaitės pradžia. Nuo dabar 
Viešpaties kančia vyraus visuose Bažnyčios 
mąstymuose ir visoje liturgijoje. Apmąstoma 
21 (22) psalmė, Jėzaus kalbėta ant kry-
žiaus, paskui – garsusis atliepas iš Laiško 
filipiečiams: „Dėl mūsų Kristus nusižemino, 
tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus 
mirties“. Kaip Evangelijos skaitinys panaudo-
jamas vienas kančios aprašymų iš sinoptinių, 
t. y. galimų imti kaip paralelinių, evangelijų 
(Mato, Morkaus, Luko). Kančios giedojimas 
teikė įkvėpimo viduramžių muzikams. Jie 
priešpriešino vidurinį pasakotojo balsą, žemes-
nį bei iškilmingesnį Kristaus balsą ir įaudrintą 
bei šaižų minios balsą. (Kančia pagal Joną 
skiriama vien Didžiojo penktadienio liturgi-
jai.) Nuo dabar kontempliatyvus Bažnyčios 
žvilgsnis bus nukreiptas į Kančios dramos 
raidą iki mirties ir Jėzaus guldymo į kapą šios 
savaitės pabaigoje. 
                           Iš mišiolėlio GYVOJI DUONA

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS 
TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

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

Maloniai kviečiame į Velykų laikotarpio pamaldas bei renginius 
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10)

NAUJA INICIATYVA PADEDANT PABĖGĖLIAMS
Kolumbo Riterių bendruomenė priėmė Ukrainos karo pabėgėlius Vilniaus arkivyskupijos suteik-
tose 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 pa-
aukoti į Lietuvos Kolumbo riterių sąskaitą:
VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

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 ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui.“

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.  
Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val.  
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.


