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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 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

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 (mob. +370 678 22052).

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ 2018 gegužės 27 d.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. BALANDĮ 

Likutis laikotarpio pradžiai: -2581 Eur

Balandžio mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 10568 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2889 Eur
Iš viso įplaukų: 13457 Eur

Balandžio mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 9523 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 2123 Eur
Iš viso išlaidų: 11646 Eur

Vasario mėn. balansas " +" ; "-":  -1811 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -770 Eur

CHORO IŠ LONDONO KONCERTAS „TOLIMAS KRAŠTAS“   
Birželio 1 d., penktadienį, 19 val. Bernardinų bažnyčioje koncertuos kamerinis choras iš Londo-
no VOCE CHAMBER CHOIR. Choro meno vadovė ir dirigentė Suzi Digby Obe. Koncerto pro-
gramoje skambės Anglijos bažnytinė chorinė muzika. Maloniai kviečiame praleisti penktadienio 
vakarą su chorine muzika. Choras taip pat giedos birželio 3 d. 9 val. Šv. Mišių anglų kalba metu. 

Nr. 707 

Vienuolika mokinių nuvyko į Ga-
lilėją, ant kalno, kurį jiems buvo 
nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai 
parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie 
dar abejojo. 
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: 

„Man duota visa valdžia danguje 
ir žemėje. Tad eikite ir padarykite 
mano mokiniais visų tautų žmones, 
krikštydami juos vardan Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mo-
kydami laikytis visko, ką tik esu 
jums įsakęs.

Ir štai aš esu su jumis per visas die-
nas iki pasaulio pabaigos“. 

Garbė Tėvui ir Sūnui,  
ir Šventajai Dvasiai – 

Dievui, kuris yra, kuris  
buvo ir kuris ateis.

Apr 1, 8

EVANGELIJA (Mt 28, 16–20)  

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS „VIENA KRISTUJE“ BERNARDINUOSE 
Gegužės 28 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis - Adoracija , užtarimo 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 gegužės gale.
Daugiau informacijos: Gintarija, mob. +370 686 73408, Solvita, mob. +370 678 49651.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 
Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vaka-
ras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. 
Gegužės 31 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas 
ir svečiai! Daugiau informacijos: Gintarija, mob. +370 686 73408, Sonata, mob. +370 610 0661.
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I  SEKMADIENIO PO SEKMINIŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Įst 4, 32–34. 39–40: Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito
Ps 33. P.: Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.

Rom 8, 14–17: Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
Mt 28, 16–20:† Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

TĖVO DOVANA KRISTUJE
Iš šventojo vyskupo Hiliaro traktato 

Apie Švenčiausiąją Trejybę

Viešpats paliepė krikštyti vardan Tėvo ir Sū-
naus, ir Šventosios Dvasios, tai yra išpažįstant 
Kūrėją, vienatinį sūnų ir Dovaną.

Yra vienas visa ko Kūrėjas. Tai vienas Dievas 
Tėvas, iš kurio visa yra kilę; taip pat vienas 
viengimis Sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, 
per kurį visa atsirado; ir viena Dvasia, visuose 
esanti Dovana.

Taigi viskas yra sutvarkyta pagal kiekvieno 
galybę ir svarbą: viena galia, iš kurios viskas 
yra kilę, vienas Pirmgimis, per kurį viskas 
atsirado, viena Dovana, teikianti tobulą viltį. 
Ir šiai vienovei nieko netrūksta, Tėve, Sūnuje 
ir Šventojoje Dvasioje yra amžinatvės begalybė, 
paveikslo atspindys, dovanos apraiška. Kaip 
Šventoji Dvasia mumyse veikia, išgirskime iš 
Viešpaties žodžių: Dar daugel jums turėčiau 
kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Jums 
geriau, kad aš iškeliauju; nukeliavęs atsiųsiu 
jums globėją.

Ir vėl: Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums 
kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, 
- Tiesos Dvasią. Ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji 
nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir 
praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes 

ims iš to, kas mano.
Tai buvo pasakyta norint paaiškinti keletą 

dalykų, nes šiais žodžiais atskleidžiama ir 
dovanos teikėjo valia, ir dovanos prasmė bei 
pobūdis; mat dėl savo silpnumo nesame pajėgūs 
pažinti nei Tėvo, nei Sūnaus, todėl Švento-
sios Dvasios dovana mus tarsi apšviečia savo 
užtarimu. Ją gauname tam, kad pažintume 
Dievą. Juk žmogiškoji kūno prigimtis, netekusi 
savo veiklos priežasčių taps betikslė. Akys gali 
pasitarnauti tik šviesoje ir tik dieną; neskam-
bant jokiam balsui nei garsui ausys nesupras, 
kokia jų paskirtis; nedvelkiant jokiam kvapui 
nosis nežinos, kam ji reikalinga; ne todėl, kad 
nenaudojami pojūčiai būtų praradę įgimtas 
savybes, bet todėl, kad turi būti jų veiklos 
priežastis; taip ir žmogaus siela, jei tikėjimu 
nesisems Dvasios dovanos, turės prigimtį, 
gebančią pažinti Dievą, bet neturės supratimo 
šviesos.

Kristuje teikiama dovana visuose išlieka vie-
na; jos niekados nepritrūksta, todėl jos duoda-
ma tiek, kiek kiekvienas nori pasiimti; žmoguje 
ji g yvena tol, kol jis nori būtyi jos vertas. Ji pa-
siliks su mumis iki pasaulio pabaigos, ji mums 
laukiantiems teikia paguodą, skirstydama 
dovanas duoda mums būsimos vilties užstatą; 
ji yra protų šviesa, sielų spindesys.

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ 
Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos.
Šventosios Šeimos ikona –  tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš šeimos į šeimą, 
iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą ji vienija šeimas ir visą Bernardinų 
bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, ap-
lankė daug šeimų ir sutelkė daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas 
liesdama širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose.
Šv. Šeimos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti 
ikoną į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordi-
natorę Reginą Daugnorienę: el. p. regina@optisima.lt, mob. +370 687 25109.

TĖVO DIENOS OKTAVA 
Bernardinų bažnyčioje birželio 3–10 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta 
intencija Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18 val., o sekmadie-
niais (birželio 3 d. ir 10 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei senelių 
vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu surink-
tos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios religinio paveldo restauravimui. 

Švč. Trejybės sekmadienis
Švč. Trejybės sekmadienis švenčia-
mas savaitę po Sekminių pa-
gerbiant vieną iš pamatinių 
krikščionių tikėjimo tiesų – 
tikėjimą Šventąja Trejybe. 
Mes niekada nepajėgsime 
iki galo suprasti Trejybės 
slėpinio, bet galime api-
bendrinti pagal tokią for-
mulę: Dievas yra trys asme-
nys vienoje prigimtyje. Trys 
dieviškieji asmenys – Tėvas, 
Sūnus ir Šventoji Dvasia – visi 
yra Dievas ir negali būti atskirti.
Kaip rašoma Moderniajame Katali-
kų Žodyne, Švenčiausiosios Trejybės šventės 
kilmė siekia ketvirtąjį amžių, kuomet plito 

Ariano erezija, neigusi Kristaus 
dieviškumą ir kartu tikėjimo 

dogmą, kad Dievas yra Trijų 
Asmenų vienybė. Norėda-
mi pabrėžti šią doktriną, 
Bažnyčios Tėvai sukū-
rė maldas ir himnus, 
kurie buvo kalbami ir 
giedami sekmadieniais 
kaip oficialios Bažnyčios 

maldos. Ilgainiui specia-
li šio pamaldumo išraiška 

pradėta švęsti kitą sekma-
dienį po Sekminių iškilmės. 

Šią Švenčiausiosios Trejybės iškil-
mę visuotine paskelbė popiežius Jonas XXII  
(1316-1334 m.)

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ 
Mieli, parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.  
Reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inven-
toriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, 
kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. 
Broliai pranciškonai.


