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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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

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
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GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas trečiadieniais 15 val. Trijų Karalių koply-
čioje. Kviečiame norinčius prisijungti.

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
Balandžio 22–24 d. Šiluvoje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų  
savaitgalis. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir san-
tuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. (8 37) 208263, 
el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt 

NACIONALINIS GAILESTINGUMO KONGRESAS.  
SAVANORIŲ REGISTRACIJA

Pradedama savanorių registracija Nacionaliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks gegužės 
6-8 dienomis. Šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Jubiliejiniais gailestingumo metais tai bus 
vienintelis bendras renginys, kuriame susirinks tikintieji iš visos Lietuvos. Siekiama, kad kongre-
sas kiekvienam dalyviui taptų impulsu autentiškai išgyventi Gailestingumo jubiliejų asmeniškai 
ir bendruomenėje.
Savanoriais registruojami asmenys nuo 16 metų, mielai laukiami ir aktyvūs vidutinio ar vyres-
nio amžiaus žmonės. Balandžio 16–17 dienomis Vilniuje vyks savanorių pirmasis susitikimas, o  
tarnystė kongrese truks gegužės 4–8 dienomis. Organizatoriai pasirūpins savanorių maitinimu ir 
nakvyne. Daugiau informacijos: www.kongresas.lt 

Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados 
ežero. Pasirodė taip. 

Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadi-
namas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, 
Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Si-
monas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie 
pasisiūlė: „Ir mes einame kartu su tavimi“. Jie 
nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko ne-
pagavo. 

Rytui auštant, ant kalno pasirodė bestovįs Jė-
zus. 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 

EVANGELIJA (Jn 21, 1–14)  

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 iš-
vilko 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 mo-
kinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie 
aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus pri-
ėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir 
žuvies. 

Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, 
prisikėlęs iš numirusių. 

Prisikėlė Kristus, kuris 
visa sutvėrė ir žmonių 
giminės pagailėjo.

2016 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
2016 metų parapijos vasaros stovykla vyks birželio 21–26 dienomis. Džiaugiamės galėdami pra-
nešti, kad paskaitas stovyklos metu maloniai sutiko vesti br. Alessandro Martelli OFM (Italija). 
Stovyklos tema – „Septyni Jėzaus ženklai Jono Evangelijoje“. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.

III VELYKŲ SEKMADIENISNr. 617

PASAULIO JAUNIMO DIENOS 2016
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas. 
2016 m. liepos 20–31 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“, susitiki-
mas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje. Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. 
Orientacinė kelionės kaina – 310 eur. Registracija vyksta iki balandžio 6 d. ( jaupra@yahoo.com; 
tel. 8 691 41714)
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III VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 5, 27–32. 40b–41; Ps 29; Apr 5, 11–14; Jn 21, 1–14

P. : Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei.

Šios dienos Evangelija mums primena, kad 
Bažnyčios galėjo ir nebūti. Apaštalai, nukry-
žiavimo išgąsdinti bijo pasirodyti viešumoje ir 
tūno už užrakintų durų. Pavieniai prisikėlimo 
liudininkai irgi neatneša aiškumo. Apaštalai 
suvokia, kad įvyko kažkas nepaprasto, jiems 
dar nesuvokiamo, bet visiškai nežino kaip 
jiems toliau elgtis. Galiausiai Petras neap-
sikentęs sako - einu namo, žvejoti. Geresnio 
plano neturintys kiti Apaštalai pasisiūlo eiti 
kartu su juo ir visi sugrįžta į Galilėją. Tuo 
viskas galėjo ir pasibaigti. Gal kuris sena-
tvėje savo anūkams dar būtų paporinęs apie 
jaunystėje sutiktą galingą pranašą, kuris, kaip 
ir dera visiems pranašams, liūdnai užbaigė 
savo gyvenimą. 
Tačiau Jėzus turėjo kitą planą. Vieną kartą 

pašaukęs jis neapleidžia, net jei ir mes patys 
jo išsiginame, bei pamirštame kam esame 
pašaukti. Jėzus vėl, kaip ir pirmą jį kartą, 
kantriai stovi ant ežero kranto ir pasiūlo 
užmesti tinklą iš dešinės valties pusės...
Vienas iš mokinių iš šio veiksmo pažįsta 

Viešpatį. Petras, kaip visuomet nekantrus, 
susijuosia ir šoka į vandenį, kad tik greičiau 
pasiektų Viešpatį. Skuba prie jo ne vandens 
paviršiumi, o murdydamasis bangose, nes 
suvokia savo tikėjimo trapumą, vis dar sle-

giamas išsig ynimo naštos. Kai kurie egzegetai 
atkreipia dėmesį į drabužį, kuriuo susijuosia 
Petras, panašiai, kaip Adomas, po nuodėmės 
bandantis paslėpti savo gėdą nuo Dievo po 
figmedžio žiurstu. Tačiau Petras skiriasi nuo 
Adomo, jis nebėga slėptis į krūmus, bet lekia 
link Viešpaties, kad išpažintų jam savo meilę 
ir troškimą likti su Juo.
Jėzus meiliai užkalbina ir atleidęs Petrui 

perduoda vadovavimą Bažnyčiai, nuo šiol jis 
turės rūpintis Dievo kaimene. 
Kuklūs pusryčiai ant Galilėjos ežero kranto 

tampa tikra džiaugsmo puota, kurioje Apaš-
talams primenamas jų pašaukimas ir vieta 
Dievo plane. Tiesa, dar reikės Šventosios 
Dvasios išsiliejimo Sekminių dieną, kad per 
Apaštalų žodžius gimtų Bažnyčia ir tęstų 
Jėzaus misiją iki pasaulio pakraščių.
Apaštalai, kad ir klupdami bei klysdami 

savo darbą atliko. Dabar jau į mūsų ran-
kas patikėta Bažnyčios ateitis. Per krikštą 
sudarėme sandorą su Viešpačiu. Jis mums 
dovanoja amžinybę, o mes pasižadame skleisti 
Jo Karalystę šiame pasaulyje, vykdyti teisin-
gumą ir meilę artimui. Buk tikras, Dievas 
savo sandoros dalį atliks, bet ar tu išdrįsi eiti 
tikėjimo keliu ?

br. Juozapas Marija OFM

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % 
savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstaty-
mo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręs-
tumėte tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčian-
čiam, paliegusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti 
bendruomenę. 
Norime atkreipti dėmesį, kad ne visi  teisingai užpildyti ir laiku pateikti prašymai yra įvyk-
domi. Jūsų skirta parama nebus pervesta,  jei  liksite skolingas vieną ar kitą mokesčio litą. 
VMI Elektroninėje deklaravimo sistemoje yra paskelbtos preliminarios Pajamų deklaracijos, 
tad galite pasitikrinti, ar nesusidarė skola. Jei likote skolingi, būtina pateikti pajamų dekla-
raciją GPM308 ir sumokėti susidariusią  nepriemoką iki gegužės 1 d. Atlikus šias prievoles, 
jūsų pateiktas prašymas FR 0512 bus įvykdytas ir parama mus pasieks.  
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas – E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

KVIEČIAME Į PASIRUOŠIMO „VILTIES BĖGIMUI 2016“  
TRENIRUOTES SU BROLIU EVALDU OFM

PILIETINĖ AKCIJA „UŽ BLAIVIĄ“
Kovo 14 dieną prasidėjo pilietinė akcija „Už blaivią“, siekiant surinkti 50 000 piliečių parašų ir 
teikti LR Seimui svarstyti moksliniais tyrimais pagrįstą Alkoholio kontrolės įstatymo projektą.
Visi norintys susipažinti su įstatymo pakeitimais ir pasirašyti galite tai padaryti mūsų parapijos 
svetainėje: www.bernardinuparapija.lt ir Bernardinų bažnyčios zakristijoje.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernar-
dinų) parapijos klebonas br. Evaldas Daru- 
lis OFM kviečia kiekvieną sekmadienį nuo 
balandžio 10 iki gegužės 8 d. imtinai visus 
norinčius į nemokamas bėgimo treniruotes. 
Treniruočių tikslas – ne tik išmokti bėgti grei-
čiau ar įveikti daugiau kilometrų, bet ir neš-
ti palaikymo žinią onkologiniams ligoniams. 
Tokia yra jau devintus metus Klaipėdoje vyk-
siančio „Vilties bėgimo“ misija. Šiemet šis bė-
gimas vyks gegužės 15 d., jį inicijuoja broliai 
pranciškonai.
Pirmoji treniruotė įvyks jau šį sekmadienį  
14 val. (iškart po 13 val. Šv. Mišių). Treni-
ruotės svečias – Vilniaus bėgimo klubo įkū-
rėjas, patyręs maratonininkas ir treneris Ka-
rolis Urbelionis, kuris kartu su broliu Evaldu 

papasakos ir pademonstruos, kaip tinkamai 
pasiruošti bėgimui, kaip bėgti taisyklingai, 
kaip apšildyti raumenis prieš bėgant ir kokius 
pratimus daryti nubėgus. Norinčius prašome 
atsinešti sportui skirtus kilimėlius, juos per bė-
gimo treniruotę galėsite saugiai palikti. Renka-
mės šventoriuje.
Taip pat primename, kad jau galite registruotis 
į „Vilties bėgimą 2016“ (www.viltiesbegimas.lt) 
(galite pasirinkti br. Evaldo komandą), kuris 
vyks gegužės 15 d., ir padėti skleisti paramos 
bei meilės sergantiems vėžiu žinią. Dalyvių su-
mokamas startinis mokestis skirtas paramai. 
Šiemet bus paremtas Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centras Klaipėdoje.
Daugiau informacijos www.bernardinuparapi-
ja.lt ir facebook „Vilniaus Bernardinai“


