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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. Evaldas Darulis 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 

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

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 3390ffff

 [...] Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukuolė“, jie 
prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius – vie-
ną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldė-
si: „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 kara-

lius“. 
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžei-

dinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save 
ir mus!“ 
Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, ken-

EVANGELIJA (Lk 22, 14–23, 56)  

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      
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BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTO TRADICIJAI – JAU  15 METŲ    
Balandžio 28 d. 18.30 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą „Prisikėlimo ga-
lia“. Šventiniame koncerte skambės prisikėlimo džiaugsmo pripildyta J.S.Bacho, T.Albinonio,  
G. Caccinio, A.Stradellos, D.Vyšniausko muzika. Koncerto svečiai – džiazo virtuozas Dominykas 
Vyšniauskas (trimitas, flugelhornas), tarptautinių muzikos projektų dalyvė Karolina Glinskaitė 
(sopranas), Lina Giedraitytė (klavinova), Karolis Paulavičius (fleita). Koncerto vedėja – Naujojo 
teatro aktorė Žydrūnė Dragūnaitytė. Režisierius - Karolis Paulavičius.
Dėkojame rėmėjams UAB „Dameda“, Birutei Garbaravičienei, Vyteniui Lazauskui.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS     
Bus giedamos PSALMĖS. Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje Trijų 
Karalių koplyčioje balandžio 25 d. po 18 val. šv. Mišių - Adoracija bei užtarimo malda!
Nuoširdžiai giedodami psalmes įgyvendiname apaštalo priesaką džiaugtis su besidžiaugiančiais, 
verkti su verkiančiais (Rom 12, 15). Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774

AUKOS   
Balandžio 14 d., Viešpaties kančios (Verbų) Sekmadienį, šv. Mišių metu bus renkamos aukos 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bei studijuojančių brolių pranciškonų išlaikymui.
Balandžio 19 d., Didįjį Penktadienį, Kristaus kančios pamaldų metu bus renkamos aukos Šven-
tosios Žemės krikščionių misijoms palaikyti.

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT  
2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO  

Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus 
pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant 
įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. 
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512 (4 versija):

Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229 
Norinčius užpildyti prašymą elektroniniu būdu per EDS, tačiau nežinan-
čius kaip tai padaryti, kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Su jumis 
bus susisiekta dėl pagalbos.

PASNINKO DĖŽĖ    
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Ateidami 
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios 
priekyje. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Ca-
rito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis 
laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

tėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai 
gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blo-
go nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink 
mane, kai ateisi į savo karalystę!“ 

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien 
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 žo-
džiais numirė.  

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

Šiandien Bažnyčia su Kristaus kančios istorija 
įžengia į Didžią ją Savaitę. Neįmanoma likti 
abejingam klausant šios kraupios istorijos. Nejučia 
klausiame: kam, kodėl Kristus turėjo tiek kentėti, 
numirti, argi nebuvo galima paprasčiau? Kam 
tokia auka? 

Neišvengiamai gyvenime kiekvienas susiduriame 
su savo asmenine Kalvarija. Nejučia taip pat klau-
siame: kodėl Viešpatie, kodėl man, mano šeimai, 
mano artimiesiems? Nuo savo asmeninės Kalvari-
jos pabėgti neįmanoma, ją privalu praeiti. Kristaus 
kančia kiekvienai žmonių kartai yra atsivertimo, 
stiprybės, paguodos šaltinis. Šio Sekmadienio 
Dievo Žodis mums pateikia vieną iš įstabiausių 
visos Evangelijos ištraukų - Kristaus agonijos ant 

kryžiaus akimirką įvyksta šimtininko atsivertimas. 
"Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo 
garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus 
buvo teisusis!“. Šimtininką, romėną, pagonį karį 
Kristaus mirtis sukrečia. Kalvarijoje, stovint po 
kryžiumi įvyksta jo gyvenimo transformacija - 
mirštantis Dievas jį perveria - karys atsiverčia, 
garbina Viešpatį. 

Šiandien melskime malonės, kad eidami savo 
gyvenimo Kalvariją, kaip pagonis šimtininkas taip 
pat būtume sukrėsti, atsiverstume, kad tą gyvenimo 
valandą, kada bus sunkiausia galėtume sušuk-
ti - Jėzau, tu Dievo Sūnus, tu mano gyvenimo 
Viešpats.

Br. Algirdas Malakauskis OFM

nių metų viršūnė. Prasidėjęs Didžiojo ketvirtadienio 
vakaro Mišiomis ir pasiekęs kulminaciją Šventosios 
Nakties – Velyknakčio – vigilijoje, kuri yra viso Kris-
taus Paschos – Velykų – šventimo santrauka, jis bai-
giasi Velykų vakarą.

Velykų tridienio šventimas pasiekia kiekvienos 
krikščionių bendruomenės gyvenimo gelmę, nes visa 
Dievo tauta dalyvauja Kristaus „perėjime“ pas Tėvą 
(Pascha – Velykos – reiškia perėjimą). Velykų naktis 
yra didžioji metų krikšto naktis, ir tikinčiųjų malda 
ypač sustiprėja per šias dvi dienas, kai katechumenai 
rengiasi netrukus numirti ir prisikelti su Kristumi. 

Taip pat Didžiojo penktadienio ir, jeigu įmano-
ma, Didžiojo šeštadienio pasninko dienos nusidėjėlį 

parengia susitaikyti su Dievu bei su savo broliais ir 
seserimis, jeigu jis dar nėra priėmęs Sutaikinimo sa-
kramento paskutinėmis Gavėnios dienomis. Tačiau, 
be šio solidarumo su katechumenais ir su tais, kurie 
vėl galės artintis prie Viešpaties stalo, visi krikščionys 
asmeniškai išgyvena savo Velykas – Paschą – Perėji-
mą, atnaujindami savo Krikšto pažadus ir dalyvauda-
mi eucharistiniame pokylyje. Todėl apie visą Velykų 
Tridienį galima pasakyti tai, ką vienas seniausių litur-
ginių dokumentų nurodo kalbėdamas apie Šventąją 
Naktį – Velyknaktį: „Tegu visa tauta būna šviesoje“ 
(Hipolito Kanonas).

Iš mišiolėlio GYVOJI DUONA

Kasmet Velykų dienomis sekti Evangelijų pertei-
kiamą Jėzaus Kristaus Kančią tikinčiajam ir visai Die-
vo tautai yra širdies poreikis. Nuo vakarienės, kurią 
Viešpats valgė su savo mokiniais prieš kentėdamas, iki 
jo pasirodymo jiems kitą sekmadienį, visi jo veiksmai 
ir visų pirma jo mirtis bei prisikėlimas yra išganingi, 
visi jo žodžiai yra išganymo žodžiai.

Bažnyčia visada su ypatingu stropumu šventė tris 
dienas, „kurių metu Kristus kentėjo, ilsėjosi ir prisi-
kėlė“ (šv. Ambraziejus). Todėl velykinis Viešpaties 
Kančios ir Prisikėlimo tridienis suspindi kaip liturgi-

DIDYSIS  
TRIDIENIS

KRYŽIAUS KELIO PROCESIJA IŠ VILNIAUS ARKIKATEDROS  
Į TRIJŲ KRYŽIŲ KALNĄ    

Didįjį Penktadienį, balandžio 19 d. 15 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus Kelio procesijoje iš 
Vilniaus Arkikatedros į Trijų kryžių kalną su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais. 
Renkamės Bernardinų bažnyčioje, iš kurios 14.30 val. pajudėsime į Katedrą. Kryžiaus Kelią ves 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

KRIZMOS ŠV. MIŠIOS VILNIAUS ARKIKATEDROJE   
Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 18 d., 10 val. Vilniaus arkikatedroje – Krizmos (Šventųjų aliejų) 
šv. Mišios.

Balandžio 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. 
Šv. Mišios – 9 val. (anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS.  
Paskutinės Vakarienės  šv. Mišios –18 val.
Balandžio 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS.  
Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val. 
Kristaus Kančios pamaldos –18 val.
Balandžio 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios –21 val.
Balandžio 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS.  
Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val.

Balandžio 22 d  VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 28 d. ATVELYKIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val. 

VELYKŲ LAIKOTARPIO PAMALDOS  
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOJE


