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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. 12 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -3685 Eur

12 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 12320 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 13662 Eur
Iš viso įplaukų: 25982 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 14873 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 10950 Eur
Iš viso išlaidų: 25823 Eur

12 mėn. balansas "+" ; "-": 159 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -3526 Eur

IV EILINIS SEKMADIENIS 2022 sausio 30 d.Nr. 832 (5)

Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, 
skelbti belaisviams išvadavimo.   Lk 4, 18–19   

Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsi-
pildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi 
jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, 
sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis 
ne Juozapo sūnus?“ 

O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man primin-
site patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' – pa-
daryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių gir-
dėjome buvus Kafarnaume“. Jis dar pridūrė: 

„Iš tiesų sakau jums: joks pranašas neprii-
mamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: 
daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai 

dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis 
mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. 
Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik 
pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat 
pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuo-
tųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik 
siras Naamanas“. 

Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, la-
bai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, 
iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų 
miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus 
praėjo tarp jų ir pasišalino. 

EVANGELIJA (Lk 4, 21–30)   

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Sausio 31 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu 
OFM. Žiūrėsime režisierių brolių Jean-Pierre Dardenne ir Luc Dardenne filmą 

„Vaikas“/„L'Enfant“ (2005, Belgija, Prancūzija) pelniusį prestižinio tarptautinio 
Kanų kino festivalio apdovanojimą „Auksinė palmės šakelė“.  Jeanas Pierre'as ir 
Lucas Dardenne'ai tvirtina, kad šį liūdną ir tikrovišką filmą juos įkvėpė tiesiog 
netyčia gatvėje pamatytas vaizdelis, kai jauna mama judrioje gatvėje visiškai 
neatsakingai stūmė vėžimėlį su mažu kūdikiu. Tuomet broliai vienas kitam 
spontaniškai uždavė tą patį klausimą – o kur gi dabar yra vaikelio tėvas? 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės 
per bažnyčią). Filmas bus rodomas prancūzų k. su lietuviškais subtitrais.
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. 
Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildy-
mo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti ar 
padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 
• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!
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Sausio 17–19 dienomis naujoji Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazi-
miero provincijos vadovybė perskirstė brolių tarnystes provincijoje. Brolių ro-
tacija Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje vykdoma atsižvelgiant į esamą provincijos 

situaciją, bendruomenių ir parapijų poreikius, pagrindines misijas. Tokie pareigų paskirstymai 
vyksta kas trejus metus, paskutinis vyko 2019 metais.

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu tapo br. Arūnas Peškai- 
tis OFM, o buvęs gvardijonas br. Andrius Nenėnas OFM paskirtas vienuolyno ekonomu ir 
pasiūlytas Bernardinų parapijos klebono pareigoms. Parapijos vikarais lieka br. Julius Sasnaus- 
kas OFM, br. Ramūnas Mizgiris OFM, taip pat iš Kretingos persikeliantis br. Juozapas Marija 
Žukauskas OFM. Čia toliau gyvens Provincijos ministras br. Evaldas Darulis OFM ir studentai 
Pijus Štangvaltas OFM bei Edvinas Jurgutis OFM.

Sveikiname naujai išrinktus brolius, tarnausiančius Vilniaus Bernardinų parapijoje! Dievo pa-
laimos jums visiems!

IV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 1, 4–5, 17–19: Pranašu tautoms tave aš paskyriau
Ps 71: P. Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą.

1 Kor 12, 31 – 13, 13: Pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė
Lk 4, 21–30: † Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus 

„Šiandien“ reiškia, kad ten, kur Jėzus 
būna, kalba ir veikia, visos pranašystės ir lū-
kesčiai išsipildo. „Šiandien“ tampa išganymo 
laiku, vieta ir galimybe. „Šiandien išsipildė 
ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“, nes jie 
klausėsi Žodžio, kuris yra ne paprasčiausia 
informacija apie kasdienius dalykus, bet 
Jėzaus asmuo, pats Jėzus. 
Skaitydami Luko tekstą, pastebime, kad 

žmonių nuostaba, Jėzaus išprovokuota, turi 
kažką dviprasmiško. Nuostaba yra vienas iš 
esminių religinio gyvenimo potyrių. Tikėjimas 
neatskiriamas nuo nuostabos: kai liaujama-

si stebėtis, širdis neatveriama tam, kas yra 
anapus daiktų, taigi prarandamas transcen-
dentinis matmuo, kuris tikėjimui yra būtinas. 
Nazareto sinagogoje, žmonių nuostaba klai-
dinga. Jų nuostaba – tai stebuklo laukimas, 
tampantis reikalavimu Dievo išganymą 
pakeisti materialia nauda. Užuot ieškojus 
Dievo, įsitveriama į Dievo dovanas. Ir vėl 
anapusybei nebelieka vietos.  Jėzus priverstas 
pasitraukti. Gal kitoje vietoje bus išgirstas, 
priimtas.

Paruošė br.kun. Andrius Nenėnas

2022 metų sausio 25 dieną Vilniuje vykusių 
ekumeninių pamaldų už kriškščionių vienybę 
metu krikščioniškų Bažnyčių atstovai pasirašė 
ekumeninį kreipimąsi. Juo kviečia melstis už 
visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo 
ir įsitikinimų.

Ekumeninis  
kreipimasis

„Daug gali karšta tei-
siojo malda“ (Jok 5, 16b). 
Užbaigdami maldos už 
krikščionių vienybę savai-

tę šiais žodžiais kreipiamės į visus krikščionis 
ir kviečiame savo maldose palaikyti tuos, ku-

rie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsiti-
kinimų.

Ypač šiomis dienomis mūsų žvilgsnis kryps-
ta į seseriškos tautos krikščionę Päivi Räsänen, 
prašant jai ir visiems teisinį persekiojimą dėl 
savo tikėjimo patiriantiems krikščionims ti-
kėjimo laisvės, Dievo sustiprinimo ir šiuose 
išbandymuose reikalingų malonių. Šiomis 
dienomis Helsinkyje (Suomija) vyksta teismo 
procesas, kuriame nagrinėjama Suomijos par-
lamento narės Päivi Räsänen byla dėl „neapy-
kantos kalbos“. Jis prasidėjo po to, kai 2019 
metų birželį parlamentarė socialiniuose tin-
kluose išreiškė abejonę, ar krikščionims tinka 
remti LGBT renginį „Pride 2019“, ir pridėjo 

Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis  
už persekiojamus dėl tikėjimo

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos  
šv. Kazimiero provincijoje – nauji paskyrimai

nufotografuotą ištrauką iš Laiško Romiečiams 
(1, 24–27).

Palaikome ir drąsiname savo maldomis Päi-
vi Räsänen ir Suomijos evangelikų liuteronų 
Misijos diecezijos vyskupą Juhaną Pohjolą, 
taip pat sulaukusį kaltinimų dėl P. Räsänen 
teksto publikavimo.

Prisiminkime maldoje mūsų seseris ir bro-
lius visame pasaulyje, kurie šiandien negali 
susirinkę melstis, nešioti kryželio, turėti Bi-
blijos, kurie šmeižiami ir persekiojami žodžiu, 
kurių gyvybei gresia pavojus, nes yra krikščio-
nys.

Tegul kiekvienas žmogus, išgyvenantis 
sunkumus dėl savo įsitikinimų, patiriantis 
diskriminaciją ar religinį persekiojimą, būna 
apgaubtas mūsų maldų, kad kuo greičiau būtų 
pripažįstamas ir gerbiamas jo orumas, kurį 
Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų.

„Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas 
mane, išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. 
Priimk mano maldą kaip smilkalus, o mano 

iškeltas rankas kaip vakarinę auką“ (Ps 141, 
1–2).

 Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus  
arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos 

arkivyskupas metropolitas Inokentij
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios 

vyskupas Mindaugas Sabutis
Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas 

Artūras Rulinskas
Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios  

vyskupas Artūras Strelčiūnas
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios 

atstovas katechetas Holger Lahayne
Lietuvos Evangelikų Sekmininkų Bažnyčios 

atstovas Tomas Mačeliūnas
Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų  

Katalikų bažnyčios kun. t. Tadej Volodymyr 
Godovanets OSBM

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui."


