Bernardinai
BERNARDINŲ VELYKŲ
LABDAROS KONCERTAS

Kiek truks Ukrainos kryžiaus kelias niekas nežino,
todėl nepavarkime būti kartu iki šio kelio pabaigos...
2022 m. gegužės 8 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas ir Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ 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, koncertmeisterė Raminta Gocentienė. Koncertą
ves kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Koncerto metu surinktos lėšos bus tikslingai skiriamos ukrainiečių pabėgėlių maitinimui laikinai
įkurtame Bazilijonų vienuolyno viešbutyje. Tuo rūpinasi katalikų vyrų brolija „Kolumbo riteriai“,
kurios nariai viešbutyje apgyvendino 90 ukrainiečių. Arkivyskupijos kurija padengia komunalines išlaidas, o „Kolumbo riteriai“ rūpinasi išlaikymu. Vien žmonių maitinimui kasdien reikia
apie 500 Eur.
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.
Parama bus renkama ir koncerto metu.
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo fondui. 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 vasario-kovo mėnesiais.
Šilumos energijos sąskaitos:
Surinktos aukos šildymo išlaidoms:
2022 m. vasaris – 8047 Eur.
2022 m. vasaris – 815 Eur.
2022 m. kovas – 4506 Eur.
2022 m. kovas – 360 Eur.
Yra pateiktas prašymas šilumos tiekėjams apmokėti įsiskolinimą už šildymą dalimis iki spalio
mėnesio. Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/
aukojimui. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
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 val., 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
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III VELYKŲ SEKMADIENIS

2022 gegužės 1 d.
Motinos diena
Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės
Marijos garbei

Prisikėlė Kristus,
kuris visa sutvėrė
ir žmonių giminės
pagailėjo.
EVANGELIJA (Jn 21, 1–14)
Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados
ežero. Pasirodė taip.
Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos,
Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie
pasisiūlė: „Ir mes einame kartu su tavimi“. Jie
nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nepagavo.
Rytui auštant, ant kalno pasirodė bestovįs
Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite
ko valgyti?“
Tie atsakė: „Ne“.
Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę
nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė ir jau
nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės.
Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo,

sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai
esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, – mat buvo neapsirengęs, – ir šoko į ežerą.
Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli
nuo kranto – maždaug už dviejų šimtų mastų –
ir atitempė tinklą su žuvimis.
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas,
ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų“. Petras įlipo į valtį
ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų,
iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų buvo
tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus
jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas
iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“,
nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus
priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi
ir žuvies.
Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.

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
III VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 5, 27b–32. 40b–41: Mes esame tų įvykių liudytojai, taipogi ir Šventoji Dvasia
Ps 30. P.: Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei. / Aleliuja.
Apr 5, 11–14: Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį
Jn 21, 1–19: † Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies

Apaštalai Tiberiados ežere gaudė žuvis vieni,
be Jėzaus. Galbūt jie kaip žvejybos žinovai iš
įpročio daugiau pasitikėjo savo įgūdžiais nei
dieviška pagalba ir todėl dar nebuvo įsisąmoninę, kaip yra svarbu prieš pradedant bet kokį
darbą nors trumpai maldinga mintimi kreiptis
į Dievą.
Gal ir gerai, kad jie tąnakt nepagavo net menkiausios žuvelės, nes atėjus rytmečiui,
jie sugavo tiek daug žuvų,
jog tarytum vyriausiajai
ežero lydekai paliepus,
visos žuvys, net lenktyniaudamos, lindo į tinklą. Tos
žuvys, kurioms nebeliko vietos
tinkle, galėjo net ir savaip nuliūsti.
Kodėl taip galėjo būti? Ogi todėl, kad jas
plaukti į Kristaus mokinių tinklą paragino
pats Dievo Sūnus. Dėl apaštalų klusnumo
Mokytojui (jie rytmetį darsyk išplaukė žvejoti), ežero žuvys (be abejo, dieviškai malonei
veikiant) klusniai plaukė į krūvą ir galbūt net
savaip grumėsi dėl vietos tinkle.
Meilė atpažįsta meilę. Kas kitas, jei ne apdovanotasis išskirtiniu nuoširdumu ir palan-

kumu Jėzui, pirmas atpažino Prisikėlusį jį.
Tiesa, nors tai įvyko po nuostabios žvejonės,
bet tai nemenkina evangelisto Jono nuopelnų.
O kai Jėzus pakvietė mokinius pusryčių,
jiems visiems nuo akių tarsi žvynai nukrito ir
jie aiškiai matė, jog juos kviečia Mokytojas.
Kai Jėzus su mokiniais papusryčiavo, prasidėjo gan netikėta
„apklausa“. Jėzus net tris
kartus klausė Petrą, ar jis
Jį myli labiau už kitus.
Petras tris kartus buvo
išsig ynęs Viešpaties, gal iš
dalies dėl to jis turėjo tris
kartus patvirtinti, kad tikrai
myli Jį. Tris kartus ištarti Petro žodžiai: „Myliu“, gali būti skirti
Švč. Trejybei, nes mylint Jėzų, negalima
nemylėti Tėvo ir Šventosios Dvasios.
Tik vėliau apaštalas Petras supras savo
meilės Jėzui išpažinimo svarbą. Kai jam
reikėjo dėl Jo guldyti g yvybę (Petras buvo
nukryžiuotas), būtų buvę tiesiog nuostabu,
jei prieš pat šv. Petrui paliekant šį pasaulį,
būtų prasivėrusios jo lūpos ir ištarusios vieno
rašytojo maldos žodžius: „Man reikalinga
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tokia meilė, kuri apjuostų Žemę ir pasiektų
Dangų. Taip, aukščiausią jį Dangų ir dešimtis tūkstančių pasaulių, kad ji būtų skirta tik
Kristui“.

Jei jis jų neištarė, tuomet savo paskutiniu
g yvenimo atodūsiu juos patvirtino.
kun. Vytenis Vaškelis
Iš Bernardinai.lt archyvų

KVIETIMAS PAREMTI NUO KARO NUKENTĖJUSIAS
MOTINAS UKRAINOJE

Brangios mamos, globėjos, močiutės, su Motinos diena! Šiandien ir vėl sulauksite daug skambių, idealizuojančių žodžių, apkabinimų, bučinių, gėlių,
piešinių ir palinkėjimų. O juk idealizuojama ne be reikalo, nes mama yra
vaiko pasaulio pradžia, jos nuotaika - vaiko pasaulio nuotaika. Bet kaip
lėktuve deguonies kaukę pirmiausiai užsideda mama, taip ir kasdienybėje
svarbu mamai pasirūpinti savimi, o tuomet ir kitais. Šiomis dienomis reikia visų resursų, kad savo galvose išlaikytume stabilumą, širdyse – švelnumą. Deguonies kaukė
kasdienybėje – kiekvienai skirtingas dalykas. Kam – kava, kam – malda, kam – pasivaikščiojimas
su šuniuku, kam – sporto salė, miesto šurmulys, o kažkuriai – atokvėpis be žmonių. Nė dienos be
deguonies! – toks galėtų būti mūsų palinkėjimas Mamai.
O kur deguonies kaukė Ukrainoje iš karo zonos pabėgusiai besilaukiančiai, ar su naujagimiu ant
rankų mamai? Kaip atsikvėpti ir kuo pasidžiaugti? Sulig nauja gyvybe atsiranda naujų rūpesčių, o
karo sąlygomis pasirūpinti savimi ir kitu – tūkstančius kartų sunkiau. Šioms mamoms reikalinga
labai tikslinga ir savalaikė pagalba. Ją suteikti kviečia Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras projekte „Šeima – šeimai“.
Šiame projekte Lietuvoje esanti šeima (ar kelios šeimos drauge) apsiima pusę metų palaikyti
draugiškomis žinutėmis ir paremti 100 Eur kas mėnesį moterį/šeimą su kūdikiu Ukrainoje, dėl
karo atsidūrusią sunkioje situacijoje (pasitraukė iš karo veiksmų zonos, šeima neteko darbo, vyras
kariauja, ji su vaiku yra karo zonoje ir t.t.).
Norintys padėti šeimai su naujagimiu Ukrainoje,
kviečiami atsiliepti el. paštu: bendruomene@vasc.lt
Daugiau informacijos: http://www.vasc.lt/node/184
Lietuvos šeimos centro informacija

MOTINOS DIENOS OKTAVA

Bernardinų bažnyčioje gegužės 1–8 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta
intencija Mišių liturgija vyks pirmadienį 12 val., antradienį 7.30 val. trečiadienį – 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.
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.“
www.bernardinuparapija.lt

