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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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Aš jums duodu  
naują įsakymą, – 

sako Viešpats:
 kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte, kaip  
aš jus mylėjau.      

Jn 13, 34   

Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai:
„Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite 

savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų 
nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir 
melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave 
per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš 
tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kie-
kvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal 
iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums 
darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite.

Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia 
jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos 
mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums 
gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusi-
dėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš ku-

rių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir 
nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų 
paskolą.

Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera 
ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų 
lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo 
vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingie-
siems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir 
jūsų Tėvas gailestingas.

Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, 
ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus at-
leista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, 
prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums 
į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus at-
seikėta“.

EVANGELIJA (Lk 6, 27–38)   

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Šiemet pakilus šildymo kainoms, be Jūsų pagalbos neišsiversime, 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!

„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

PAŠAUKIMŲ SAVAITGALIS VYRAMS
Vilniaus šv.Juozapo kunigų seminarija vasario 25–27 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abituri-
entams, studentams ir vyrams iki 35 m. ieškantiems savo pašaukimo. Šis savaitgalis – tai galimybė 
pabūti su Dievu ir pamąstyti, kokiu gyvenimo keliu Jis kviečia eiti. Jo metu dalyviai bus supažin-
dinti su kunigišku pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. 
Norintys dalyvauti yra prašomi užsiregistruoti el. paštu: rastine@vks.lcn.lt arba tel:  
+370 5 2701602 (darbo dienomis iki 16 val.). 
Daugiau informacijos: www.seminarija.lt ir facebook‘o paskyroje facebook.com/Vilniausseminarija

2022 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Mieli parapijiečiai, norime informuoti, kad 2022 metų liepos 4–9 dienomis vyks tradicinė, jau 
14-oji, parapijos vasaros stovykla. Stovykla šiemet, kaip ir praėjusiais metais, rengiama nuostabioje 
gamtos oazėje Bebrusų kaime (Molėtų r.), prie to paties pavadinimo ežero esančioje stovyklavie-
tėje BEBRUSAI (www.bebrusai.lt). 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
Detalesnę informaciją skelbsime vėliau.
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1 Sam 26, 2. 7–9. 12–13. 22–23: Viešpats buvo atidavęs tave į mano rankas,  
bet aš nenorėjau pakelti rankos

Ps 103: P. Viešpats – švelnus, maloningas.
1 Kor 15, 45–49: Kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime  

ir dangiškojo paveikslą
Lk 6, 27–38: † Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas

Kalbėdami apie krikščionišką ją gyvenseną 
žvelgiame ne į tai, ką pasiekėme, bet į tai, ką 
norime pasiekti. Privalu išmokti meilingai ir 
ramiai reaguoti į tuos žmones, kurie mums 
priešiškai stoja skersai kelio. Evangelija nenei-
gia, kad turime priešų, kurie mūsų nekenčia, 
mus šmeižia ir daro mums bloga. Tačiau 
Jėzus reikalauja, kad jų atžvilgiu būtume 
kitokios nuostatos. Privalome juos mylėti: 
linkėti jiems gero ir, jei to reikia, taip pat daryti 
jiems gera. Turime juos laiminti ir už juos 
melstis. Į g yvenime sutinkamą blogį būtina 
atsiliepti meilės perviršiu bei didžiadvasišku-
mu. Jei šiandien dar to nepajėgiame, privalo-
me stengtis ir bandyti rytoj. Būtent tai ir yra 
krikščioniška. Jėzus neleidžia mums naudotis 
pamėgtomis išimties taisyklėmis. Jis pateikia 
visus įpareigojantį įsakymą. Jei norime, kad 
žmonės mums būtų geri, supratingi, kantrūs, 
atleidžiantys ir paslaugūs, šis dorybių katalo-
gas galioja ir mums patiems. Jėzus reikalauja 
tą patį jautrumo mastą taikyti ir kitų žmonių 
atžvilgiu. Šiuo požiūriu visi žmonės yra lygūs. 
Jėzus yra realistas. Jis žino, kad jo mokiniai, 
laikydamiesi tokių principų, g yvens „deficito 
balansu“. Jie privalės mylėti, nesulaukdami 

atsakomosios meilės; turės daryti gera, nenu-
sipelnydami padėkos, ir skolinti, nesulauk-
dami grąžinimo. Tačiau Jėzus laiduoja, jog 
dangaus Tėvas išlygins tą deficitą ir padengs 
sąskaitos trūkumus. Tėvas nesileis pranoks-
tamas dosnumu, jis atmokės ne monetomis, 
bet neįsivaizduojamu pertekliumi bei gausybe. 
Jėzaus mokinių gyvenimo būdą nulemia ne 
naudos, kitų žmonių pripažinimo ar sveikos 
g yvensenos principai. Tėvas yra geras nedėkin-
giesiems ir piktiesiems. Jis gailestingas, todėl ir 
mes turime tokie būti. Štai kodėl krikščioniškoji 
g yvensena yra tokia ypatinga. Jei norime, kad 
Dievas nebūtų mums negailestingas teisėjas, 
turime susilaikyti nuo savo nuosprendžių kitų 
žmonių atžvilgiu. Jėzus pateikia paprastą tai-
syklę, kaip išvengti Dievo pasmerkimo: reikia 
atsisakyti būti teisėjais. Taigi turime laikytis 
Dievo mastelio, ir jis laikysis mūsų mastelio. 
Jėzaus septyni nurodymai skirti jo mokiniams, 
o ne valdžios institucijoms. Tik mokiniai gali 
veikti pergalingai tokiomis situacijomis. Turime 
nekeikti mus keikiančių, ir tuo bus sutraukytas 
velniškasis ratas. 

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”.

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

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS VILNIAUS BERNARDINAMS SKIRIANT  
1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO       

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 
dalimi savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų 
palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise 
ir dalį sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. 

Norime priminti, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami 
tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 
prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://
deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Daugiau informacijos apie 
paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512:
Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2, Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai 
gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

1,2%


