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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

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

Palaiminti, kurie  
tiki nematę!

  Jn 20, 29  

II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) 2018 balandžio 8  d.

Dievo Gailestingumo šventė

KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS KVIEČIA Į MINI CIKLĄ 
Balandžio 14 d. 18. 30 val.  Bernardinų bendruomenės centre (Maironio g. 10), šv. Pranciškaus 
auditorijoje bus rodomas britų kino režisieriaus Terence Davies filmas "Tyli aistra". Tai filmas apie  
amerikiečių poetę Emily Dickinson, gyvenusią XIX a., parašiusią virš 5000 eilėraščių, iš kurių jai 
gyvai esant buvo publikuoti tik 7.
Filmas bus rodomas anglų kalba su Lietuviškais subtitrais. Renginys nemokamas.

ROŽINIO MALDOS GRUPĖ KVIEČIA 
Mieli parapijiečiai, kviečiame melstis Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožinį šeštadieniais 17.30 
val. (prieš 18 val. šv. Mišias) Mykolo koplyčioje. Rožinio maldos grupės koordinatorė: Jolanta 
Gaižauskienė, tel. +370 687 10442, el. p. jolanta.gaizauskiene@gmail.com

ŠULINYS AFRIKAI 
Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas kviečia prisidėti prie Europos Pranciško-
niškosios šeimos socialinės akcijos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas – surinkti lėšų 
trims vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose. Paremti galima pervedant 
auką akcijos svetainėje well4africa.eu arba už auką įsigyjant specialų socialinės akcijos puodelį, 
platinamą parapijoje, tel. +370 678 22052.

NACIONALINIO KRAUJO CENTRO AKCIJA 
Mieli parapijiečiai, kviečiame dovanoti kraujo! Kraujo centro komanda lauks jūsų šiandien, ba-
landžio 8 dieną, nuo 11.30 val. iki 14.30 val. Bernardinų bendruomenės centre. 

NAUJA PARODA  
Balandžio 8 d., sekmadienį, Bernardinų bendruomenės centre bus atidaryta Valdo Danilevičiaus 
fotografijų paroda. Keliaujant ir medžiojant įvairiuose kraštuose, dažniausiai tenka lankytis mažai 
civilizuotose vietovėse ir sutikti pačių įvairiausių žmonių. Nors dažniausiai tai trumpalaikės ir neį-
pareigojančios pažintys, tačiau jaučiu atsakomybę ir dėkingumą už suteiktą žinojimą ir bendravimo 
malonę. Apie juos ir jiems ši paroda. Paroda veiks nuo balandžio 8 d. iki gegužės 8 d.

Nr. 700 

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, 
kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės 
esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidu-
ryje ir tarė: "Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis 
parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiu-
go, išvydę Viešpatį. 

O Jėzus vėl tarė: "Ramybė jums! Kaip mane 
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasa-
kęs, 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 Dvy-

niu, – 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. 

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 tikėda-
mi vardan jo turėtumėte gyvenimą. 

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio (GPM). 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 v.3):
Gavėjo tipas E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229

EVANGELIJA (Jn 20, 19–31)  



Bernardinai
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II VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 4, 32–35: Viena širdis ir viena siela 

Ps 118: P. Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. / Aleliuja.
1 Jn 5, 1–6: Kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį

Jn 20, 19–31: † Palaiminti, kurie tiki nematę

TIKĖJIMAS – MEILĖS VAISIUS

Išganytojas savo žaidas rodo ne tam, kad mo-
kinius išgąsdintų, bet kad patvirtintų savo kaip 
kentėjusio Mesijo tapatybę. Mesijas be žaizdų 
ne Mesijas. Be kryžiaus kančios jis yra netikras 
Atpirkėjas. Jėzaus žaizdos– meilės žmogui 
ženklai, užrašyti ant Išganytojo kūno, kad 
kiekvienas, kuris net skaityti nemoka, suprastų 
šį meilės žmonijai raštą. Jėzus nori paliudyti, 
kad po kryžiaus kančios tikinčiajam gyvenimas 
netampa lengvesnis ar patogesnis. Svarbiausia 
tai, jog jis tampa išganingą ja kančios aka-
demija, teikiančia savo diplomą amžinajame 
gyvenime. Tomai, paliesk mano žaizdas, tu 
neesi vienas savo kančioje, ir aš, tavo Viešpats, 
kenčiu. Mūsų kančios valandomis Jėzus kviečia 
prisiliesti prie jo žaizdų, prie jo krucifikso, prie 
Eucharistinio kūno. 

Mes dažnai manome, jog tikėjimas duoda 
visus neginčytinus ir nepaneigiamus atsakymus. 
Taip nėra. Ir didžius šventuosius apimdavo 
abejonės ir stiprios dvasinės sausros. Apaštalo 
Tomo rankoje yra mūsų visų rankos, kad, lies-
dami Jėzų Tomo ranka, įtikėtume Viešpačiu Jo 
tiesiogiai nepalietę. [...] 

Pirmieji krikščionys gerai suprato, iš kur kilo 
apaštalo Tomo tikėjimas: iš meilės. Tikėti 
reiškia atrasti, jog Dievas mus myli, tai reiškia 
atverti savo širdį Dievo malonei ir leisti ją 

užkariauti jo meilei. Jei tu myli, Dievas įeina 
į tavo širdį ir liudija tavyje save. Jėzaus pergalė 
skelbia prisikėlimą iš numirusių, amžiną jį 
g yvenimą ir meilės pergalę prieš neapykantą. 
Kristus laimėjo pergalę savo krauju.

 Netiesa, kad tikėdami mes atmetame proto ir 
širdies argumentus ar jausmus Dievui. Neiš-
mintingas krikščionis nėra tikrasis krikščionis. 
Jis yra vargšas iliuzijų kupinas asmuo, kuris 
susidūręs su pirmais sunkumais atsisakys religi-
jos. Tikėjimas apima visą asmenį jo mąstymą, 
elgesį ir pasaulėžiūrą. Toks tikėjimas pasiekia-
mas ne galva, bet širdimi, skausmu, džiaugsmu, 
išg yvenimu, t. y. visais mūsų jausmais. Tačiau 
visada mūsų tikėjimui reikia pamato, tvirtos 
uolos. Apaštalui šiuo tikrumu buvo Jėzaus 
apsireiškimas. Jėzus Tomui duoda suprasti, jog 
nuo šiol bus palaiminti tie, kurie tikės nematę, 
tikės, kuomet ne viskas bus aišku ir ne viską bus 
galima patikrinti ar paliesti, todėl kad tikėjimas 
yra ne patirties, bet meilės vaisius. 

Daugelio žmonių netikėjimo priežastis gali 
būti ne tik tingėjimas arba bloga valia. Daž-
niausiai žmonės netiki todėl, kad nemato 
tikėjimo darbų mūsų, krikščionių, g yvenime. 
Užuot buvę šviesa ir druska pasauliui, būname 
klampus smėlis, tamsybės ir sužiedėjusi kieta 
duona. [...] Kiekvieną kartą, kai sutinkame 
žmogų, panašų į niekuo nepasitikintį apaštalą 

Velykų oktava baigiasi Dieviškojo Gailes-
tingumo sekmadieniu. Šią šventę įsteigė ir į 
visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių įrašė 
palaimintasis Jonas Paulius II 2000 metais. Šis 
popiežius dar 1980 metais, savo pontifikato 
pradžioje, paskelbė encikliką „Dives in Mise-
ricordia“, kurioje išsamiai apmąstė Dievo gai-
lestingumą.

Žinoma, Dievo meilė ir gailestingumas yra 

biblinės temos, tačiau konkrečiau pirmojo 
sekmadienio po Velykų paskelbimas Gailes-
tingumo sekmadieniu yra susijęs su Vilniuje 
gyvenusia lenkų vienuole ir mistike Faustina 
Kowalska, kurią tais pačiais 2000-aisiais me-
tais Jonas Paulius II ir kanonizavo. Pirmiausia 
Polocke, o vėliau Vilniuje, kuriame gyveno 
nuo 1933 iki 1936 metų, sesuo Faustina paty-
rė mistinius išgyvenimus, kuriuos užrašė savo 
dienoraštyje ir, padedama savo dvasios vadovo 
Michalo Sopočko, pradėjo kalbėti apie gautą 
žinią. Taip pat Vilniuje pagal sesers Faustinos 
regėtas vizijas buvo nutapytas Dievo Gailestin-
gumo paveikslas. 

Tomą, privalome rimtai savęs paklausti: kokia 
yra mūsų  krikščionių įtaka visuomenei. Nusi-
minimas, ašarojimas, žvelgimas į praeitį, o ne į 
ateitį,– visa tai nėra tikėjimo prisikėlusiu Kris-
tumi ženklas. Tomas evangelijoje vadinamas 
Dvyniu– mes esame apaštalo Tomo dvyniai, 
jo broliai ir seserys, kai netikime ir abejojame. 
Palaiminti, kurie tiki nematę! Tai dar vienas 

ir kartu paskutinis palaiminimas, užbaigiantis 
Kalno pamokslo palaiminimus. Velykų laikas 
visiems mums tebūnie proga su džiaugsmu 
atrasti mūsų tikėjimo ištakas ir Prisikėlusiojo 
buvimą su mumis.

Iš  Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
informacinio centro leidinio „Bažnyčios žinios“

Dievo gailestingumo  
šventė

ŠVENTINIS BERNARDINŲ VELYKŲ KONCERTAS „JĖZUS PRISIKĖLĖ“  
Balandžio 15 dieną, 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje, besitęsiant Velykų laikui kviečiame į tra-
dicinį Bernardinų Velykų koncertą „JĖZUS PRISIKĖLĖ“. Jums koncertuos „Aidijos“ kameri-
nis choras, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis, styginių kvartetas „Fabula Rasa“, 
solistė Simona Liamo (sopranas). Programos akcentai: šv. Pranciškaus maldų tekstai, turininga 
W.A.Mozart’o,  XX amžiaus užsienio taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika.
Koncerto generalinis rėmėjas Vytautas Mieliauskas, rėmėjas Vytenis Lazauskas.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai prašome Jūsų pagalbos padedant išgyventi šį šaltą žiemos ir pra-
sidedančio pavasario  laikotarpį. Tuo tikslu ir toliau kaupiame Bernardinų šildymo fondą. Kas 
galite, kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į Bernardinų parapijos 
sąskaitą, mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje įrašius aukos paskirtį: Šildymo fondui. 
Platesnę informaciją, kokiais būdais galite pervesti paramą, rasite mūsų parapijos tinklapyje 
www.bernardinuparapija.lt. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.


