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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

GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs verksmai.

TRADICIJA TAPUSI GRAŽI  INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS
Jungtinis parapijų šlovinimas VIENA KRISTUJE

Vasario 26 d. 19 val. – Adoracija, malda ir šlovinimas! Norinčius ir galinčius prisijungti prie 
šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku - kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats 
džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma vasario 20 d. 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 678 49651

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Prasidėjo registracija į Gavėnios rekolekcijas jaunimui su br. Juozapu Marija OFM, kurios vyks  
kovo 9–11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema „Būti Dieve ir leisti Dievui būti 
tavyje“.  Registruokitės adresu bjcentras.lt. Prašoma auka 17 Eur. 
Jei kils klausimų rašykite ar skambinkite: bjcentras@gmail.com, tel. +370 686 73408 Gintarijai.

PASNINKO DĖŽĖ
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais 
esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, 
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. 
Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Carito valgyklai 

„Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malo-
nės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

II GAVĖNIOS SEKMADIENISNr. 694

Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsive-
dė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis 
atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip 
baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks 
skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, 
kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jė-
zui: „Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris 
palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“. 
Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę. 

Evangelija (Mk 1, 12-15) 
Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nu-
skambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. 
Klausykite jo!“ Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nie-
ko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. 

Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam 
nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sū-
nus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo 
šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš 
numirusių“. 

2018 vasario 25 d.

  Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: 
  „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ Mt 17, 5   

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS 
2018 m. SAUSIO MĖN. FINANSINĖ ATASKAITA

Mieli parapijiečiai, nuo šių metų pradėjome jums teikti parapijos finansinę ataskaitą. Primename, 
kad ataskaitą už praėjusį mėnesį rasite mūsų laikraštėlyje kiekvieno einamo mėnesio pabaigoje. 

2018 M. SAUSIO MĖN. ĮPLAUKOS   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 8285 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 4923 Eur
 Iš viso įplaukų: 13208 Eur

2018 M. SAUSIO MĖN. IŠLAIDOS   
1.  Ūkinės išlaidos ( šildymas, personalo iš-

laikymas, paslaugos, bažnyčios puošimas,  

ryšio ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trum-
palaikis turtas, remontai): 11363 Eur

2.  Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, ren-
giniai): 1816 Eur

 Iš viso išlaidų: 13179 Eur

2018 M. SAUSIO MĖN. BALANSAS  
 „+“; „ – “: 29 Eur
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 22, 1–2. 9a. 10–13. 15–18: Mūsų tikėjimo tėvo Abraomo auka.
Ps 116:  P  Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasauly – tarpe gyvųjų.
Rom 8, 31b–34: Dievas nepagailėjo nė savo Sūnaus.
Mk 9, 2–10: † Šitas mano mylimasis Sūnus. 

Popiežius 
PRANCIŠKUS. 
Žinia 2018 m. gavėnios  
proga „Kadangi įsigalės 
neteisybė, daugelio meilė 
atšals“ (Mt 24, 12)

Pasakojimas apie Jėzaus Atsimainymą užėmė 
svarbią vietą pirmosios krikščionių bendruomenės 
g yvenime ir mokyme. Apie tai liudija tai, kad tas 
įvykis aprašytas ir kitų evangelistų. Apaštalas 
Petras savo laiške apie tai irgi atsimena (2 Pt  
1, 16 – 18).

Reikėjo laiko, reikėjo įsiklausyti į Jėzaus 
žodžius, vis naujai apmąstyti tai kas vyksta, 
kad Jėzaus Dieviškumą dengiantis šydas būtų 
praskleistas, o savo tikėjimo išpažinime tvirtai ir 
neatšaukiamai sakytume: Jėzus yra Dievo vien-
gimis Sūnus, Dievas iš Dievo, Šviesa iš Šviesos, 
Tikras Dievas iš Tikro Dievo. 

Tas Jėzaus Dievystės atpažinimo procesas 
gražiai perteiktas apaštalo Petro istorijoje. Petras 
susitikęs Jėzų vis praleisdavo progą patylėti ir 
įsiklausyti. Vis bandydavo projektuoti Jėzaus 
kelią. Štai jis išgirdęs apie būsimus Mesijo 

kentėjimus tuoj pareiškia, kad, Viešpatie, tau 
niekada to neturi atsitikti. Dabar jis pasišauna 
pastatyti tris palapines. Visa, kas vysksta ant 
kalno interpretuoja kaip kvietimą pailsėti, kai 
tuo tarpu kalbama apie startą ir kvietimą sekti 
Kristumi.

Apaštalas Petras ne tik nieko nesupranta, 
bet ir nežino ką kalba, vis paskuba su galuti-
nėmis išvadomis. Tuo pačiu jam ir kiekvienam 
bandančiam sekti ir suprasti Jėzų kaip pagalba 
iš dangaus nuskamba paraginimas: „Klausyki-
te”. „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, klau-
sykite Jo”, su didžausiu rimtumu priimkite Jo 
žodžius, net tada kai kalba apie savo kančią. 
Taigi, pirmiausiai klausyti ir sekti. Galiausiai 
pasiekti šalia nukryžiuoto Jėzaus stovėjusio 
šimtininko tikėjimą kartu išpažįstant: „Iš tikro 
šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“. 

Br. Andrius Nenėnas OFM

Tęsinys. Pradžia – praėjusiame laikraštėlyje

Ką daryti? 

Jei savyje ir savo aplinkoje pastebime minėtuosius žen-
klus, Bažnyčia, mūsų Motina ir Mokytoja, išvien su kar-
čiu tiesos vaistu šiuo gavėnios metu siūlo ir saldžią gydy-
mo priemonę – maldą, išmaldą ir pasninką.

Skirdami laiko maldai, savo širdžiai leidžiame atrasti 
slaptus melus, kuriais apgaudinėjame patys save, ir galop 
imti ieškoti Dievo paguodos. Jis yra mūsų Tėvas ir trokšta, 
kad mes gyventume.

Išmalda išlaisvina iš godumo ir padeda mums 
atrasti, kad kitas yra mano brolis: tai, ką turiu, 
niekada nepriklauso vien man. Kaip norėčiau, 
kad išmaldos dalijimas virstų visų tikra gyven-
sena! Kaip norėčiau, kad mes, kaip krikščionys, 
sektume apaštalų pavyzdžiu ir galimybę dalytis 
su kitais savo gėrybėmis laikytume bendrystės, 
kuria gyvename Bažnyčioje, konkrečiu liudiji-
mu. Šiuo atžvilgiu pakartoju šventojo Pauliaus 
paraginimą, kuriuo jis kvietė korintiečius su-
rengti rinkliavą Jeruzalės bendruomenei: „Tai 
naudinga jums“ (2 Kor 8, 10). Tai ypač galioja 
gavėnios metu, kai daug organizacijų renka au-
kas vargstančioms Bažnyčioms ir vargstantiems 
žmonėms. Tačiau, kaip norėčiau, kad ir mūsų 
kasdienių santykių srityje kiekvieną pagalbos 
prašantį brolį laikytume dieviškosios Apvaizdos 
kreipimusi: kiekviena išmalda yra proga prisidė-
ti prie Dievo rūpinimosi savo vaikais! Jei šian-
dien manimi naudojasi, kad padėtų mano bro-
liui, tai argi Jis, nepralenkiamas dosnumu, rytoj 
nepasirūpins ir mano poreikiais? 

Pagaliau pasninkas atima iš mūsų smurto jėgą, 
nuginkluoja mus ir yra svarbi proga augti. Vie-
na vertus, mums leidžiama patirti tai, ką išgy-
vena tie, kurie stokoja būtiniausių dalykų ir pa-
žįsta kasdienį alkį. Kita vertus, juo išreiškiama 
mūsų dvasios, alkstančios gėrio ir trokštančios 
Dievo gyvenimo, būklė. Pasninkas mus supur-
to, padaro dėmesingesnius Dievui bei artimui, 
atgaivina norą paklusti Dievui, kuris vienintelis 
numalšina mūsų alkį.

Norėčiau, kad mano balsas peržengtų Katalikų 
Bažnyčios ribas ir pasiektų jus visus, geros valios 
vyrai ir moterys, kurie esate atviri išgirsti Dievo 
balsą. Jei jus, kaip ir mus, liūdina pasaulyje plin-
tantis neteisingumas, jei jums rūpi širdis ir veiks-
mus paralyžiuojantis speigas, jei regite, kaip pra-
žūtin ritasi buvimo vienos žmonių šeimos nariu 
prasmė, prisidėkite prie mūsų kartu šaukdamiesi 
Dievo, kartu pasninkaudami ir kartu duodami 
tai, ką įmanoma, vargstantiems broliams!

Velykų ugnis
Pirmiausia Bažnyčios narius kviečiu uoliai 

žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasnin-
kaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog 
meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja 
Dievo širdyje! Jis mums visada dovanoja naujų 
progų vėl imti mylėti.

Gera proga tam ir šiais metais bus iniciatyva 
„24 valandos Viešpačiui“, kviečianti švęsti Su-
taikinimo sakramentą Eucharistinės adoracijos 
kontekste. 2018-aisiais ji vyks kovo 9-ąją, penk-
tadienį, ir 10-ąją, šeštadienį, ir įkvėpimo sem-
sis iš Ps 130, 4 žodžių: „Tu turi galybę atleisti.“ 
Kiekvienoje vyskupijoje bent viena bažnyčia 
bus atvira viena po kitos 24 valandas, suteik-
dama galimybę adoracijos maldai ir sakramen-
tinei išpažinčiai.
Velyknaktį vėl išgyvensime įtaigias Velykų 

žvakės uždegimo apeigas: sklindanti iš „naujos 
ugnies“, šviesa pamažu išsklaidys tamsą ir ap-
švies liturginį susirinkimą. „Garbingai prisike-
liančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir 
širdies tamsą“, kad visi galėtume dar kartą išgy-
venti mokinių iš Emauso patirtį. Girdint Vieš-
paties žodį ir maitinantis Eucharistijos duona, 
mūsų širdys teužsidega tikėjimu, viltimi ir meile.

Nuoširdžiai jus laiminu ir už jus meldžiuosi. 
Neužmirškite melstis už mane.

PRANCIŠKUS

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS BERNARDINAMS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – 
Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudo-
jant 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.


