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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
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Džiaukitės ir 
linksminkitės, 
nes jūsų laukia  
gausus atlygis 

danguje.     
Lk 6, 23ab   

Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir ap-
sistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mo-
kinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos 
Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. 

Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus 
prabilo: 

„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra 
Dievo karalystė. 

Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite 
pasotinti. 

Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juok- 
sitės. 

Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, 

atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų 
vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą 
dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus 
atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų pro-
tėviai darė pranašams“. 

„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsi-
ėmėte savo paguodą. 

Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite 
alkani. 

Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs 
liūdėsite ir verksite. 

Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir 
jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

EVANGELIJA (Lk 6, 17. 20–26)   

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Paskutinį vasario mėnesio pimadienį kino vakaras su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM neįvyks. 
Susitiksime kovo 28 d.18.30 val.

                                         ŠV. VALENTINAS
Šiais metais vasario 14 d., šv. Valentino dieną, 12.00 val. mūsų bažnyčioje švęsime 
Šv. Mišias melsdamiesi už Jus - sutuoktinius, sužadėtinius, vienas kitą pamilusius ir 
žengiančius bendro gyvenimo keliu. 

„SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI“ KVIEČIA Į REKOLEKCIJAS
2022 m. kovo 4–6 d. Pavilniyje vyks savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams. 
Rekolekcijas ves Tėvas jėzuitas Eugenijus Puzynia SJ ir sutuoktinių poros. Dalyvių 
amžius ir santuokos stažas neribojamas. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir 
dovanoti laiką vienas kitam!
Registracija ir informacija: www.sutuoktiniususitikimai.lt arba el.paštu: 
sutuoktiniususitikimai@gmail.com

       LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Vasario 16 d., trečiadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos 
žmones. Mišiose giedos Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.

DAINININKEI NELLY PALTINIENEI SKIRTAS ATMINIMO KONCERTAS 
Vasario 15 dieną 18 val. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje įvyks dainininkei Nelly Palti-
nienei, palikusios mus prieš 2 metus, skirtas atminimo koncertas. Tai  jos gimtadienio išvakarės. 
N. Paltinienė yra daugiausiai metų scenoje dainavusi Lietuvos artistė – jos kūrybinis kelias tęsėsi 
64 metus. A. Šabaniausko premijos laureatė, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus 
kavalierė. 2011 metais ji, vienintelė iš visų Lietuvos atlikėjų, gavo popiežiaus Benedikto XVI apaš-
talinį palaiminimą. Solistė dalyvavo Europos lietuvių organizacijų inicijuotuose sakralinės muzi-
kos projektuose, įrašė krikščioniškų giesmių vinilines plokšteles, giedojo Paryžiaus Notre Dame ir 
Kelno arkikatedroje, daugelyje Lietuvos bažnyčių, dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos ir 
labdaros projekte „Pax et Bonum“, ne kartą giedojo tradiciniuose Bernardinų Kalėdų koncertuose. 
Atminimo vakare dalyvaus  dainininkai Judita Leitaitė, Vitalija Petkutė, Deivydas Staponkus, 
pianistas Jurijus Suchanovas. Vakaro vedėja aktorė Virginija Kochanskytė. 
Koncertą organizuoja VšĮ „Muzikos karalystė“. Bilietus galite įsigyti, sekdami šia nuoroda: 
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/koncertas-myleki-ir-lauk-348371/
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VI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 17, 5–8: Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja
Ps 1: P. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.

1 Kor 15, 12. 16–20: Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias
Lk 6, 17. 20–26: † Palaiminti jūs, vargdieniai! Vargas jums turtuoliai!

Evangelijos tekstas sukelia mįslingų 
klausimų: vargšai, alkstantys, verkiantys yra 
laiminami, o turtuoliai, sotieji ir besijuokian-
tieji smerkiami. Pasiklausius atrodo, kad 
šiais žodžiais pasmerkiama tai, kas visuome-
nėje laikoma vertinga ir yra vertinga taip pat 
krikščionims. Kita vertus, dalykai, kurie mus 
gąsdina: verksmas, apleistumas, alkis, – yra 
giriami. Tačiau tai tik viena mįslės dalis. 
Dar mįslingiau yra tai, kad laiminamiems 
vargšams žadama būtent tai, kas turtuolių 
atveju smerkiama: turtas, linksmumas, geras 
vardas visuomenėje. 
Apmąstydami Evangelijos žodžius turi-

me atkreipti dėmesį į esamą jį laiką, žodį 
„dabar”: Palaiminimai ir grėsmingi įspėjimai 
galioja tik „dabar“. „Vėliau” vargas, badas, 
verksmas, paniekinimas tampa linkėtinais 
dalykais. Būsimajame laike turtas, geras ir 
laimingas gyvenimas taip pat minimas tarp 
šlovinamų dalykų. Ar galime nurodyti tą ribą, 
kur baigiasi „dabar” ir prasideda būsimasis 

laikas? Gal jau seniai prasidėjo tas būsimasis 
laikas ir mes ramia sąžine galime džiaugtis 
savo gerove ir linksmybėmis? Kai kam tokia 
mintis leistų lengviau atsidusti.
Reikia savęs paklausti: ar dabar pasaulyje 

yra vargšų? Jei taip, tai pertekliuje g yvenantys 
žmonės, nepaisantys šalia esančių vargšų, už-
sitarnauja grėsmingą įspėjimą. Ar yra pasau-
lyje badaujančių? Šis įspėjimas galioja tiems, 
kurie šiandien pasaulyje yra sotūs. Ar šian-
dien yra beviltiškai verkiančių ir kenčiančių? 
Tai įspėjimas nerūpestingiems linksmuoliams. 
Ar yra šiandien pasaulyje paniekintų jų? Tegu 
susimąsto tie žmonės, kurie visuomenėje 
užima prestižinę padėtį. Šie palaiminimai 
skiriami mokiniams. Tačiau tai nėra mažas 
elitinis pašauktų jų būrelis. Kalbos adresatai 
esame visi krikščionys. Krikščionys klauso šio 
pamokslo žodžių ir atsiliepia į juos radikaliu 
bei nuosaikiu gyvenimu.

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

REGISTRUOKITĖS Į REKOLEKCIJAS BERNARDINUOSE!

GYLYN į DOGMAS
Apie Katalikų Bažnyčios dogmų esmę ir apie kelias dogmas konkrečiai

2022 metų vasario 26 d. (šeštadienį) mūsų bažnyčioje vyks GAMA kurso REKOLEKCIJKOS, 
į kurias kviečiame ne tik GAMA kurso dalyvius, bet VISUS, kurie nori įsigilinti į Katalikų 
Bažnyčios dogmas. Rekolekcijos VIENOS DIENOS, konferencijas ves prof. dr. kun. Rimas 

Skinkaitis, vienas žymiausių Katalikų Bažnyčios dogmų specialistų Lietuvoje, po konferencijų 
vyks adoracija, užtarimo malda, šlovinimą ves ICHTUS.   

 

Registracija JAU ATIDARYTA 

Vilniaus Bernardinų parapijos internetiniame puslapyje https://www.bernardinuparapija.lt  
ir parapijos facebook paskyroje: https://www.facebook.com/VilniausBernardinai/

Trumpoji nuoroda: http://Bit.ly/gamarekol22 
Kilus klausimams skambinkite arba rašykite SMS Aušrai Indrašei tel. +370 698 76798  

arba rašykite jai e-paštu: ausratyla@yahoo.com
Auka už rekolekcijas yra 20€, pervesti: VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

PARAPIJA, a.s. LT30 7300 0101 3343 9118, bankas: SWEDBANK AB, pavedimo paskirtis: 
„Auka. Rekolekcijos Gama”.

J. E. Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo dekretu  
br. kun. Andrius Nenėnas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio parapijos klebonu. Visos Bernardinų bendruomenės vardu nuošir-
džiai sveikiname br. Andrių tapus mūsų parapijos klebonu!

Vasario 13 d. 10.30 val. naujasis klebonas aukos šv. Mišias, po kurių pa-
rapija nuoširdžiai pasveikins naujai paskirtus ir tarnystę mūsų parapijoje 

baigusius brolius.

Sveikiname naująjį Vilniaus Bernardinų parapijos
kleboną br. Andrių Nenėną OFM

Rekolekcijų programa: 
11.00 Registracija į rekolekcijas
11.30 Įžanginės pastabos apie rekolekcijų eigą
11.45 I konferencija su kun. prof. dr. Rimu   
 Skinkaičiu
13.30 Pietūs (atvežamas karštas maistas) 
14.30 II konferencija su kun. prof. dr. Rimu   
 Skinkaičiu 
16.00 Arbatos pertrauka

16.30 III konferencija su kun. prof. dr. Rimu   
 Skinkaičiu
17.45 Pasiruošimas šv. Mišioms
18.00 Šv. Mišios 
19.00 Arbatos pertrauka 
19.30 Adoracija. Šlovinimas (Ichtus).  
 Užtarimo malda. Išpažintys 
22.00 Rekolekcijų pabaiga

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."


