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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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.
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. 03 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -6702 Eur
03 mėn. įplaukos:
1. Šv. Mišių rinkliavos: 10949 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2427 Eur
Iš viso įplaukų: 13376 Eur
03 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos ( šildymas, personalo išlaikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, remontai), t. sk. šildymo išlaidos
-4507 Eur.: 13217 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, renginiai): 5242 Eur
Iš viso išlaidų: 18459 Eur
03 mėn. balansas "+" ; "-": -5083 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -11785 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 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

Tu įtikėjai, Tomai,
nes pamatei, – sako Viešpats.
– Palaiminti, kurie
tiki nematę!
Jn 20, 29

EVANGELIJA (Jn 20, 19–31)
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur
buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant
užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir
tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė
jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs,
jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs.
Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme
Viešpatį!“
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo
rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių

vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.
Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims
esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo:
„Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk
ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano
Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako:
„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie
tiki nematę!“
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar
daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje
knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte,
jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami
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
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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

Jėzus visada pasirodo ten, kur mažiausiai tikėtina. Ten, kur „normaliai“ mąstant neturėtų
būti.
Mokiniai ne tik yra nežinomybėje, netikrume,
bet juos ima supti baimė, kurios genami jie
užsidaro savyje. O Jėzus visad tarsi pataiko į
dešimtuką, nes Jis ateina į patį centrą. Ten,
kur tvyro baimė, Jėzus ateina į baimės vidurį
ir taria: "Ramybė jums!" ir tuo būdu Jis
parodo, kad Jis pats yra visko Viešpats.
Atsistodamas viduryje ir parodydamas savo
kančios ženklus, tarsi pasako, kad baimė jau
nugalėta, jums nėra ko bijoti.
Čia toliau yra labai įdomi vieta, nes mokiniai
iš paties Jėzaus gauna misiją. Misija, kuri
yra tam tikras Jėzaus darbo pasaulyje pratęsimas, kuris tęsiamas vadovaujant Šventajai
Dvasiai. Įdomu tai, kad Jėzus tą misiją
sutraukia kone į vieną žodį – atleidimą. Ko
gero, tai yra esminis dalykas. Viena vertus,
atleidimą visuomet jį lydi ramybė, taika, meilė,

gailestingumas, susitaikinimas, džiaugsmas. Kita vertus,
turbūt į šį vieną žodį ir telpa
visa Geroji Naujiena. Dievas
per Jėzų dovanojo pasauliui
atleidimą, kurį Jo mokiniai
įpareigojami nešti iki pasaulio pabaigos.
Manau, kad šiandien reiktų iš naujo sugrįžti
prie šitų Jėzaus žodžių. Mūsų pašaukimas –
liudyti atleidimą, kuris kyla iš begalinio Dievo
gailestingumo. Atleidimu ir yra labiausiai
patiriamas Dievo artumas. Atleidimu Dievas
žmogų g ydo, taiso tai, kas buvo blogai. Ir per
atleidimą mes patys panašėjame į Jėzų. Todėl
svarbu įvertinti sakramentinį atleidimą, kaip
išpažintį, bet labai svarbi yra ir mūsų g yvenimo kasdienybėje esanti galimybė atleisti šalia
esančiam žmogui.
kun. Deimantas Braziulis

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.“
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

VELYKŲ LABDAROS KONCERTAS „PRISIKĖLIMO VILTIS“
Kiek truks Ukrainos kryžiaus kelias niekas nežino, todėl nepavarkime būti kartu iki šio kelio
pabaigos...
2022 m. gegužės 8 d. 18.30 val. Bernardinų bažnyčios choras "Langas" ir Lietuvos OFM Vilniaus
mažesnieji broliai kviečia į paramos Ukrainos žmonėms koncertą PRISIKĖLIMO VILTIS Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, Maironio g. 8, Vilnius
Koncerte dalyvaus:
Kseniya Bakhritdinova-Kravchuk – Ukrainos nacionalinio operos teatro solistė, koncertavusi su
pasaulinio garso dirigentu Riccardo Muti, surengusi koncertus Vokietijoje, Ispanijoje, Lenkijoje.
Yuliya Vakulovych – Charkivo ir Odesos operos teatrų solistė.
Eugenijus Chrebtovas – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas.
Vilniaus Bernardinų bažnyčios chorai "Langas" ir "Švento Pranciškaus paukšteliai". Vadovė Rita
Kraucevičiūtė, chormeisteriai Eglė Ignatavičienė, Gabrielius Gaidamavičius. Raminta Gocentienė, koncertmeisterė.
Koncerto metu surinktos lėšos bus tikslingai skiriamos ukrainiečių pabėgėlių maitinimui laikinai įkurtame Bazilijonų vienuolyno viešbutyje.
Tuo rūpinasi katalikų vyrų brolija „Kolumbo riteriai“, kurios nariai Bazilijonų vienuolyne įrengė laikiną viešbutį ir apgyvendino 90 ukrainiečių. Arkivyskupijos kurija padengia komunalines
išlaidas, o „Kolumbo riteriai“ rūpinasi išlaikymu. Vien žmonių maitinimui kasdien reikia apie
500 Eur. Koncerto metu surinktos lėšos bus tikslingai skiriamos ukrainiečių išlaikymui šiame
laikiname viešbutyje.
Paramą prašome pervesti į „Kolumbo riterių“ sąskaitą:
VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

MOTINOS DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje gegužės 1–8 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 1 ir 8 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima
užrašyti zakristijoje į specialią knygą.

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT
1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

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.

1,2%

www.bernardinuparapija.lt

