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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

Maldos už lietuvius  
pasaulyje sekmadienis
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Žmogus gyvas  
ne vien duona,  

bet kiekvienu žodžiu, 
kuris išeina  

iš Dievo lūpų.
  Mt 4, 4b    

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo 
Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą ketu-
riasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. 
Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasi-
baigus, buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam 
tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui 
pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta: 
Žmogus gyvas ne viena duona!“ 

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena 
akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 
ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią 
ir didingumą; jos man atiduotos, ir kam noriu, 

tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės 
pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 

O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo 
Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ 

Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant 
šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, 
pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps 
savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave 
ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį“. 

Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk 
Viešpaties, savo Dievo!“ 

Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsi-
traukė nuo jo iki laiko.

EVANGELIJA (Lk 4, 1–13)   

KRYŽIAUS KELIO STOČIŲ PAVEIKSLAI MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Šią gavėnią mūsų bažnyčios kairėje navoje pakabinti Kryžiaus kelio stočių paveikslai. 
Šiuos darbus 1991 metais sukūrė dailininkė Laima Kėrienė. 
Visus kviečiame nuoširdžiai vaikščioti Kryžiaus kelią. 

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. 
Supažindiname su šilumos energijos sąskaitomis ir Jūsų paaukota suma už bažnyčios šildymą 
gruodžio, sausio mėnesiais. 
Šilumos energijos sąskaitos: 
2021 m. gruodis – 6912 Eur.    
2022 m. sausis –   8004 Eur.

Surinktos aukos šildymo išlaidoms:
2021 m. gruodis – 1863 Eur.    
2022 m. sausis –   560 Eur.

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 
koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus 
bei padėkas Dievui.“

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

                             MELSIMĖS UŽ LIETUVĄ
Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 18 val. šv. Mišių 
metu kviečiame maldai už Tėvynę Lietuvą. Giedos Bernardinų bažnyčios choras  

„Šv. Pranciškaus paukšteliai“.

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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Įst 26, 4–10: Išrinktosios tautos tikėjimo išpažinimas
Ps 91: P. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.
Rom 10, 8–13: Tikinčio Kristų tikėjimo išpažinimas

Lk 4, 1–13: † Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas

. . .Nepa i l s k i me 
daryti gera per kon-
krečią artimo mei-
lę. Šiuo gavėnios 
laikotarpiu prakti-
kuokime išmaldą, 
duodami su džiaugs-

mu (plg. 2 Kor 9, 7). Dievas, „kuris parūpina 
sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui“ (2 Kor 9, 
10), rūpinasi kiekvienu iš mūsų ne tik todėl, 
kad turėtume ką valgyti, bet ir kad būtume 
dosnūs darydami gera kitiems. Jei visas mūsų 
gyvenimas yra laikas sėti gėrį, pasinaudokime 
šiuo ypatingu gavėnios laikotarpiu, pasirūpin-
dami tais, kurie yra arti mūsų, suartėdami su 
tais broliais ir seserimis, kurie buvo sužeisti 
gyvenimo kelyje (plg. Lk 10, 25–37). Gavėnia 
yra palankus metas ieškoti – o ne vengti – tų, 
kuriems reikia pagalbos; kviesti – o ne ignoruo-
ti – tuos, kurie nori būti išklausyti ir ilgis gero 
žodžio; aplankyti – o ne apleisti – tuos, kurie 
kenčia nuo vienatvės. Įgyvendinkime kvietimą 
daryti gera visiems, skirdami laiko mylėti pa-
čius mažiausius ir pažeidžiamiausius, apleistus 
ir paniekintus, diskriminuojamus ir marginali-
zuojamus žmones (plg. Fratelli tutti, 193). 

Kasmet gavėnia mums primena, kad „gėrio, 
kaip ir meilės, teisingumo bei solidarumo, ne-

galima pasiekti vieną kartą visiems laikams; 
juos reikia išsikovoti kiekvieną dieną“ (ten pat, 
11). Todėl prašykime Dievo kantrios ūkininko 
ištvermės (plg. Jok 5, 7) nesiliaudami daryti 
gera, žingsnis po žingsnio. Jei kas parpuola, te-
ištiesia ranką Tėvui, kuris visada mus pakelia. 
Nuklydusieji, suklaidinti piktojo vilionių, tegul 
neatidėlioja grįžimo pas Tą, kuris yra „labai at-
laidus“ (Iz 55, 7). Nepailskime sėti gėrio šiuo 
atsivertimo laiku remdamiesi Dievo malone ir 
Bažnyčios bendryste. Pasninkas paruošia dir-
vą, malda ją drėkina, o meilė padaro vaisingą. 
Tikėjimu esame tikri, kad „jei neaptingsime, 
savo metu pjausime derlių“, kad per ištvermės 
dovaną pasieksime pažadėtąsias gėrybes (plg. 
Žyd 10, 36) mūsų ir kitų išganymo labui (plg. 
1 Tim 4, 16). Visų atžvilgiu praktikuodami 
brolišką meilę vienijamės su Kristumi, ku-
ris atidavė savo gyvybę už mus (plg. 2 Kor 5, 
14–15), ir iš anksto ragaujame dangaus Kara-
lystės džiaugsmo, kai Dievas bus „viskas visame 
kame“ (1 Kor 15, 28). 

Mergelė Marija, kurios įsčios subrandino 
Išganytoją ir kuri viską saugojo „svarstydama 
savo širdyje“ (plg. Lk 2, 19), teišprašo mums 
kantrybės dovaną ir telydi mus savo motinišku 
buvimu, kad šis atsivertimo laikas duotų amži-
nojo išganymo vaisių.

Popiežius Pranciškus. Iš Žinios 2022 m. gavėnios proga

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime  
derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a) 

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS 

PRISIDĖKITE FINANSIŠKAI

Humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocia-
linei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti galite 
aukoti: 
aukok.lt arba  ✆ 1485 – 5 Eur.
Tiesiogiai Vilniaus arkivyskupijos Caritui lėšas 
skirti galite Paysera, bankiniu pavedimu.
Galite skirti lėšas Ukrainos Caritui, kuris 
teikia humanitarinę pagalbą šiuo metu  
nukentėjusiems ukrainiečiams:
Lietuvos Caritas 
Įmonės kodas:192066334 
Banko sąskaitos Nr.: 
LT027300010137182270 
AB bankas Swedbank

SAVANORIAUKITE

Kviečiame teikti tiesioginę ir netiesioginę 
pagalbą ukrainiečiams (registruojant žmones, 
rūšiuojant ir dalinant humanitarinius paketus, 

organizuojant užimtumo veiklas).  
Pildykite anketą: 
https://docs.google.com/forms

TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį –  
užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo  
karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams: 
stipruskartu.lt

KREIPKITĖS

Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių 
integracijos programos kontaktai:
✆ 8 607 82 894 (darbo dienomis  
9.00-21.00 val.; savaitgaliais 10.00-21.00 val.)
✎ kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Kalvarijų g. 39, Vilnius
VA Caritas ✆ (8 5) 261 1014  
(darbo dienomis 8.30-16.30 val.)

Susivienijusios organizacijos: Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonasis  
Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Maisto bankas“ ir  

„Gelbėkit vaikus“ renka paramą nukentėjusiems ukrainiečiams.

Brangieji,
Jungdamiesi prie geros valios žmonių  iniciatyvų, broliai pranciškonai  vasario 26 d. užregis-
travome į stipruskartu.lt, kokias galimybes turime  suteikti būstą nuo karo siaubo bėgantiems.  
Kovo 2 d. sulaukėme skambučio. Pranešė, kad į Vilnių atvyko penkių asmenų šeima, kurioje 
trys vaikai. Jie visi penki jau gyvena Bernardinų vienuolyno svečių butelyje.
Gal jau ir pas jus kas nors gyvena? Praneškite man tiesiogiai arba per parapijos sekretorę, palikite 
savo kontaktus.  Pakviesiu  ir kitus mūsų bendruomenės narius tapti jūsų namuose apsigyvenu-
sių žmonių globėjais.
Šiuo metu atvykstančių iš Ukrainos į Lietuvą skaičiai dar nėra dideli, tačiau bet kurią dieną 
situacija gali pasikeisti. Todėl neatidėliokime, įsijunkime į bendrą pagalbos sistemą, siekdami 
įvairiais būdais pagelbėti atvykstantiems.
Praėjusio sekmadienio rinkliava mūsų bažnyčioje Ukrainai paremti – 3330 Eur jau pervesta į 
Carito sąskaitą.

Klebonas Andrius


