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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

ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINUOSE 
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia į Atvirus maldos ir šlovinimo vakarus Bernardi-
nų bažnyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. Renkamės balandžio 25 d. 18.30 val.  
Trijų Karalių koplyčioje. Šlovins Artūras Chalikovas. 
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas). 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

Šlovinimo vakaras su šlovinimo grupe „Kesher“. Renkamės balandžio 29 d. 18.00 val. Bernar-
dinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje. Daugiau informacijos: Gintarija, tel.: +370 686 73408.

LGBT + 
Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. Grupės 
dvasinis palydėtojas – br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com.

MOTINOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje gegužės 7–14 d. švenčiama Motinos dienos oktava. Ta intencija Mišių li-
turgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadieniais (gegužės 7 ir 14 d.) – 17 val. Savo 
gyvų ir mirusių mamų bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos 
metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios meno vertybėms restauruoti.

PILIRGIMINĖ KELIONĖ Į FATIMĄ IR SANTJAGO DE KOMPOSTELĄ  
SU VILNIAUS VYSKUPAIS 

2017 m. minimas Marijos apsireiškimo Fatimoje (Portugalija) šimto metų jubiliejus. Šia proga 
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius 2017 m. spalio 19 – 22 d. Fatimoje kartu švęsti Lie-
tuvos dieną. Vilniaus arkivyskupija organizuoja piligriminę kelionę lėktuvu į Fatimą aplankant 
ir garsiąją Šv. Jokūbo katedrą Santjago de Komposteloje (Ispanija). Registracija vyksta parapijos 
raštinėje ir laikoma patvirtinta atnešus 200 Eur pradinį įnašą. Daugiau informacijos mūsų para-
pijos tinklapyje: www.bernardinai.lt, tel. +370 616 01159.

Dievo Gailestingumo  
sekmadienis

II VELYKŲ SEKMADIENIS. ATVELYKIS Nr. 660 2017 balandžio 23 d.

Tu įtikėjai, Tomai, 
nes pamatei ,–  
sako Viešpats.

 – Palaiminti, kurie 
tiki nematę! 

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, išvy-
dę 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 vi-
nių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono –  

netikėsiu“. 
Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kamba-

ryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant 
užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ra-
mybė 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 Die-
vas!“ 

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Pa-
laiminti, 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. 

EVANGELIJA (Jn 20, 19–31)  

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 
Maloniai prašome visus galinčius pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto 
GPM skirti Vilniaus Bernardinams.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Paramą galite pervesti užpildę VMI prašymo formą FR0512 versija 3 iki š.m. gegužės 1 d.  
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje www.bernardinuparapija.lt
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II VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 2, 42–47: Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra
Ps 118. P.: Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas  

per amžius. / Aleliuja.
1 Pt 1, 3–9: Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių Dievas yra  

atgimdęs mus gyvai vilčiai
Mt 26, 14–27, 66: † Palaiminti, kurie tiki nematę

Išaušo Gailestingumo sekmadienis, skel-
biantis mums Ramybę, parodantis Jėzų. 
Evangelija kviečia įsižiūrėti į Tą, kuris buvo 
perdurtas. Kviečia nebebūti netikinčiais. Kvie-
čia tikėti, kviečia gyventi. Palieskime Kristaus 
šona, prisilieskime prie Dievo, pridėkime 
pirštą prie g yvenimo. Įsižiūrėkime į dovanotos 
mums ramybės kainą, į žaizdas, perpildytas 
Dievo gailestingumo. 
Šiandien tikrai Gailestingumo sekmadienis –  

Jėzus įsteigia susitaikinimo sakramentą. Jo 
žaizdomis, Jo vinių skylėmis gydomi mes 
patys. Iš perdurto šono trykšta gyvenimas, iš 
žaizdų – susitaikymas su Dievu. 
Gailestingumo sekmadienio žinia – atlei-

dimas ir susitaikymas. Dievas trokšta, kad 
Ramybė, kurią Jis mums dovanoja, nebūtų 
prarasta, bet nuolat atkuriama, kad žmogaus 
ir Dievo ryšys nenutrūktų ir nebūtų sutrau-
kytas. Net nusigręžusiems nuo Dievo, Jis 
dovanoja atleidimą. Atleidimą, trykštantį iš 
perverto Dievo. Per Jėzų ir Bažnyčią, per 
atgailos  sakramentą mums dovanojamas 
susitaikymas su Dievu. Nebesėdėkime užsira-
kinę, nebedrebėkime. Atverkime savo širdis ir 
įsileiskime Jėzų, įsileiskime Ramybę.
Įsižiūrėkime į pervertą šoną... Jau nebūkime 

netikinčiais...

Mozė Mitkevičius

PASIRUOŠIMAS JUBILIEJINIAM „VILTIES BĖGIMUI“ SU BR. EVALDU DARULIU  
Mūsų parapijos klebonas br. Evaldas Darulis kviečia visus norinčius sportuoti į atviras bėgimo tre-
niruotes, kurios prasidės balandžio 11 d. ir vyks kiekvieną antradienį nuo 19 val. Bėgikai renkasi 
prie A. Mickevičiaus paminklo. Šios treniruotės bus pasiruošimo jubiliejiniam „Vilties bėgimui“ 
dalis.

Gailestingumo 
šventė

Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigian-
tis Prisikėlimo šventės oktavą, atskleidžia, kaip 
glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs 
su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus 
kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias 
gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas.

Trokštu, – kalbėjo Jėzus, – kad Gailestingumo 
šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – 
vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano 
skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms su-
teikiu paskutinę viltį - savo Gailestingumo šventę. 
[...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, 
gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. 
[...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo 
įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano 
gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių 
vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo pri-

siartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų 
kaip purpuras.Mano gailestingumas yra toks di-
dis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmo-
gaus nei angelo, jo nesuvoks.

Viešpats prašo per šią šventę nuoširdžiai ir 
su gailesčiu atlikti išpažintį bei priimti Šven-
čiausiąjį Sakramentą, tuomet sielai bus išlietas 
visas gailestingumo vandenynas.
Kai tu artiniesi prie Šventosios išpažinties, ma-

nojo gailestingumo šaltinio, iš mano širdies ištryš-
kęs kraujas ir vanduo išsilieja į tavo sielą ir ją 
sutaurina. Kiekvieną kartą, kai atlieki išpažintį, 
didžiai pasitikėdama visiškai pasinerk į mano 
gailestingumą, kad aš galėčiau užlieti tavo sie-
lą savo malonės apstybe, [...] Pasakyk žmonėms, 

kad iš šio gailestingumo šaltinio jie semtųsi tik 
su pasitikėjimo indu. Jeigu jų pasitikėjimas bus 
didis, mano dosnumui nebus ribų, nes mano ma-
lonės versmės užlieja nuolankiąsias sielas, sakė 
Jėzus ses. Faustinai. – Kai Šventojoje Komuni-
joje aš ateinu į žmonių širdis, mano rankos yra 
kupinos visokiausių malonių, kurias trokštu ati-
duoti Žmonėms.
Jokia siela nebus nuteisinta tol, – aiškino Jis, –  

kol pasitikėdama nesikreips į mano gailestingu-
mą. Štai kodėl pirmasis sekmadienis po Velykų 
turi būti Gailestingumo šventė, o kunigai turi 
kalbėti žmonėms apie didį ir neapsakomą mano 
gailestingumą.

Mieli parapijiečiai,

Iš visos širdies dėkojame Jums už Velykinę dovaną – indaplovę,
 kurios labai reikėjo mūsų vienuolynui.

Broliai pranciškonai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie gražios Gavėnios  
akcijos „Pasninko dėžė“. Akcijos metu Jūsų paaukoti maisto produktai buvo išdalinti 

Bernardinų socialiniam centrui ir Carito valgyklai ,,Betanija“.  
Dėkojame už Jūsų gerumą! 

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS „VELYKŲ BAROKAS“
Balandžio 23 d. 19 val. kviečiame į tradicinį Bernardinų Velykų koncertą. Dalyvauja grupė  

„Baroque Contempo“ – Vytis Smolskas (fortepijonas), Silvija Pankūnaitė (džiazo vokalas), Karolina 
Glinskaitė (sopranas), Simonas Šipavičius (saksofonas). Koncerte skambės J. S. Bacho, G. F. Hen-
delio, J. Haidno ir kitų baroko epochos kompozitorių sakralinė muzika aranžuota džiazo stiliumi. 
Koncerto mecenatas – UAB „Litnobiles“.


