Bernardinai
ATVELYKIO KONCERTAS „GAUDE MARIA VIRGO“
BERNARDINUOSE

Balandžio 24 d., sekmadienį, 15 val. kviečiame į Atvelykio koncertą „Gaude Maria Virgo“ Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje. Jo metu po daugelio amžių pertraukos
po Bernardinų bažnyčios skliautais nuskambės Mergelei Marijai skirtos grigališkosios giesmės iš XIV–XV a. Vilniaus bernardinams priklausiusių rankraščių, šiuo metu saugomų Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Kūrinius atliks Vilniaus arkikatedros bazilikos choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vadovas – Dainius Juozėnas) ir choro kantoriai, dirigentas –
grigališkojo choralo žinovas iš Lenkijos Michał Sławecki.
Šis koncertas – tai ir naujos kompaktinės plokštelės „Gaude Maria
Virgo – giesmės iš senųjų Vilniaus rankraščių“ pristatymas (leidėjas – Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija Vilniuje). Plokštelę
jau dabar galima įsigyti pas bažnyčios budėtoją.
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Šv. Juozapo mokyklos, 8 klasės mokinių, Monikos Valantinaitės,
Noros Valantinaitės, Onos Cininaitės ir Redos Aleksiūnaitės fotografijų, atskleidžiančių šiandienos jauno žmogaus būsenas, paroda
prie Šv. Mykolo koplyčios nuo balandžio 16 d. Kviečiame apsilankyti.
FILMO VAKARAS
SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Balandžio 25 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime airių režisieriaus Terio Džordžo filmą RUANDOS VIEŠBUTIS (2004 m.) sukurtą pagal tikrą
ruandiečio Ruandos viešbučio valdytojo Pauliaus
Rusesabadžinos gyvenimo istoriją, kurio pasaulis
apsiverčia aukštyn kojomis jo šalyje vykstančių
neramumų bei vėlesnio genocido metu.
Filmas bus rodomas lietuvių k.
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.
2022 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

2022 metų parapijos vasaros stovykla vyks liepos 4–9 d. stovyklavietėje „Bebrusai“, Molėtų rajone.
Stovyklos tema – „Fratelli tutti“ („Visi broliai“). Apie brolybę ir
socialinę draugystę.“ Teminius susitikimus praves brolis pranciškonas iš Italijos Francesco Brasa OFM.
Registracija į stovyklą prasidės gegužės 1 d., apie tai skelbsime
parapijos puslapyje www.bernardinuparapija.lt
Po Velykų pateiksime detalesnę informaciją apie stovyklą.
Maloniai kviečiame planuoti vasaros atostogų laiką ir kartu
stovyklauti.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) PARAPIJA

Mūsų velykinis Avinėlis –
Kristus jau paaukotas.
Tad švęskime šventes su Viešpačiu.
Plg. 1 Kor 5, 7– 8

EVANGELIJA (Jn 20, 1–9)
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos.
Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė 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 drobulėmis 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.

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. 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

Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė
vartus amžinybėn; duok mums, švenčiantiems jo
prisikėlimo iškilmes, Šventosios Dvasios šviesoje
prisikelti naujam g yvenimui. (RM, 294)
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Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.
jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Bernardinai
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

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

Paaukotasis Avinėlis išvedė mus
iš mirties į gyvenimą
Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio Velykų homilijos
Daug kas pranašų buvo skelbta
apie Velykų slėpinį, tai yra apie
Kristų, kuriam garbė per amžių amžius, Amen. Jis atėjo
iš dangaus žemėn dėl kenčiančio žmogaus; Mergelės
įsčiose jis apsivilko jo prigimtį ir gimė žmogumi; jis
patyrė kenčiančio žmogaus
skausmus priimdamas nuo
kančios priklausomą kūną ir
nugalėjo kūno kentėjimus, o savo
nemirtinga dvasia įveikė žudikę mirtį.
Atverstas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, jis išpirko mus iš pasaulio stabmeldystės tarsi iš Egipto nelaisvės ir išlaisvino mus nuo
šėtono vergystės kaip nuo faraono rankos; jis pažymėjo mūsų sielas
savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.
Tai jis sugėdino mirtį ir privertė šėtoną raudoti, kaip Mozė faraoną. Tai jis nukovė nuodėmę ir neteisybę pasmerkė nevaisingumui,
kaip Mozė ištiko Egiptą.
Tai jis išvedė mus iš vergystės į laisvę, iš tamsos į šviesą, iš mirties
į gyvenimą, iš tironijos į amžinąją Karalystę ir padarė mus nauja
kunigyste bei amžinai išrinktąja tauta. Štai kas yra mūsų išganymo
Velykos.
Tai jis daugelyje asmenų patyrė visokiausių kančių; tai buvo jis,
kai buvo aukojamas avinėlis, kai buvo persekiojamas Dovydas, kai
buvo niekinami pranašai.
Tai jis, kuris įsikūnijo Mergelėje, buvo prikaltas prie medžio bei
palaidotas žemėn, prisikėlė iš numiruiųjų ir įžengė į dangaus aukštybes.
Tai jis yra nebylusis avinėlis; tai jis – papjautasis avinėlis; tai jis
gimė iš Marijos, gražiosios avelės; jis buvo paimtas iš bandos, atvestas papjauti, vakare paaukotas ir nakčia palaidotas; prikalus jį prie
medžio, jam nebuvo sulaužyti kaulai, o jo kūnas po žeme nesuiro;
jis prisikėlė iš numirusių ir prikėlė žmogų iš kapo gelmių.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) parapija

Brangūs broliai ir seserys, sveikinu Jus
su Jėzaus Prisikėlimo švente!
Sveikinu visus, kurie Didžią ją savaitę Bernardinų
parapijoje šventėte Krikšto, Sutvirtinimo sakramentus,
pirmą kartą priėmėte Švenčiausią jį Sakramentą ir dar
labiau įsiliejote į mūsų bendruomenę.
Atnaujinę Krikšto pažadus, naujai pripildyti Dievo
malonės, ženkime kartu!
Viltingų ir džiugių Šv. Velykų!
Pagarbiai,
Klebonas Andrius Nenėnas OFM

PAMALDOS IR RENGINIAI VELYKŲ DIENOMIS
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
(BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE

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.
15 val. – Atvelykio koncertas
Gegužės 8 d. 18.30 val. VELYKŲ LABDAROS
KONCERTAS „PRISIKĖLIMO VILTIS“
Surinktos lėšos bus skiriamos Ukrainos žmonėms

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS

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
www.bernardinuparapija.lt

