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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 9.00-11.00 val., 16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Andrius Nenėnas 
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. 04 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: 11785  Eur

04 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 16324 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 3484 Eur
Iš viso įplaukų: 19808 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalai-
kis turtas, remontai), t. sk. šildymo išlaidos  
-3404 Eur.: 10839 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 4885 Eur
Iš viso išlaidų: 15724 Eur
04 mėn. balansas "+" ; "-": 4084 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -7701 Eur

Gegužinės pamaldos  
Švč. Mergelės Marijos garbei 

Pasaulinė socialinio  
komunikavimo diena

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) 2022 gegužės 29 d.Nr. 849 (22)

Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,– sako Viešpats. –  
Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mt 28, 19. 20

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią 

dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo 
Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbia-
ma, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidi-
mą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs 

mano Tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite 
apdovanoti jėga iš aukštybių“.

Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, 
iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas 
jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pa-
garbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, 
sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir 
šlovino Dievą.

EVANGELIJA (Lk 24, 46–53)   

        FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM       
Gegužės 30 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškai- 
čiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Stuarto Hazeldino krikščionišką dramą „Tro-
belė“/The Shack, (2017, JAV). Tai yra Paulo Youngo knygos „Trobelė“, tapusios 
mega bestseleriu, ekranizacija. Šis filmas yra kupinas vilties, jog net pačiose 
sunkiausiose gyvenimo situacijose Dievas būna su mumis.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėji-
mas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padisku-
tuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189

NAUJOS PARODOS BERNARDINUOSE       
Kviečiame aplankyti parodas Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje,  
Maironio g. 10, Vilniuje
Virgilijus Usinavičius-Augulis. 
Analoginės fotografijos paroda RŪKO ALCHEMIJA
Bernardinų bažnyčios palėpėje.

„Viduramžiais alchemikai siekė paversti paprastuosius metalus tauriaisiais, 
auksu. O mano fotografijose užfiksuotas rūkas sukuria visai kitokį miesto, 
apleistos vietos ar gamtos vaizdinį. Galbūt tai ir yra alchemija?“
Parodos lankymas penktadieniais 17 val., sekmadieni po 10.30 val. šv. Mišių arba su ekskursijomis.
Jolanta Sereikaitė.  
Monotipijų paroda VISOS UPĖS NUOLAT TEKA Į JŪRĄ
Šis monotipijų ciklas remiasi Senojo Testamento Išminties knygomis – Jobo, Koheleto, „Giesmių 
giesme“, kuriose aprašomos įvairios žmonijos gyvenimo perspektyvos bei atskiro asmens santykis 
su Dievu. Paroda veiks iki liepos 11 d. Bernardinų galerijoje (3 aukšte).
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Praėjusiais metais svarstėme apie būtinybę „eiti 
ir pasižiūrėti“, kad galėtume atrasti tikrovę ir 
gebėti ją atpasakoti iš įvykių ir susitikimų su 
žmonėmis patirties. Tęsdamas šią mintį, no-
rėčiau atkreipti dėmesį į kitą veiksmažodį – 

„klausytis“, kuris lemiamas bendravimo grama-
tikoje ir yra tikro dialogo sąlyga. [...]

Visi turime ausis, tačiau dažnai net ir tobulą 
klausą turinčiam žmogui nepavyksta išgirsti 
kito. Egzistuoja vidinis kurtumas, blogesnis 
už fizinį. Iš tiesų klausymasis susijęs ne tik su 
klausos jusle, bet apima ir visą žmogų. Tikro-
ji klausymosi vieta yra širdis. Karalius Salia-
monas, nors buvo labai jaunas, pasirodė esąs 
išmintingas, nes prašė Viešpaties, kad šis jam 

suteiktų „imlią širdį“ (1 Kar 3, 9). Šventasis Au-
gustinas kvietė klausytis širdimi (corde audire), 
priimti žodžius ne išoriškai ausimis, bet dvasiš-
kai širdimi: „Turėkite ne širdį ausyse, bet ausis 
širdyje“ [1]. O šventasis Pranciškus Asyžietis 
ragino savo brolius „palenkti širdies ausį“ [2]

Todėl pirmoji klausymosi išraiška, kurią rei-
kia iš naujo atrasti ieškant tikro bendravimo, 
yra įsiklausymas į save, savo tikruosius porei-
kius, kurie įrašyti kiekvieno žmogaus vidu-
je. O pradėti galime tik įsiklausydami į tai,  
kas daro mus unikalius kūrinijoje: troškimą  
būti santykyje su kitais ir su dieviškuoju Kitu.  
Mes sukurti gyventi ne kaip atskiri atomai,  
bet kartu…

Šiandienos skaitinyje atskleidžiami Šeštinių 
įvykiai, kaip ir Prisikėlusiojo žodžiai Marijai 
Magdalietei “Nelaikyk manęs!“ (Jn 20,17) nėra 
atsitiktinės nereikšmingos Velykų istorijos puošme-
nos. Jie rodo į tai, kas labai svarbu ir mokiniams, 
ir mums: prisikėlusiojo gyvenimas nėra atgaivin-
tojo gyvenimas. Jėzus nebegali būti toks pat ir taip 
pat su mokiniais: mirtis realiai įvyko, senasis gy-
venimas negrąžinamai praėjęs, jo vieton dovanota 
nauja, kitokia – prisikėlimo perkeista gyvybė. 
Anot kanadiečio teologo R.Rolheiser, mūsų as-
meninėje išganymo istorijoje daugybę kartų esame 
kviečiami dalyvauti šioje Velykinėje mirties-prisi-
kėlimo-senojo gyvenimo paleidimo-naujo gyvenimo 
dvasios priėmimo misterijoje. Mūsų žemiška 
kelionė pilna įvairaus intensyvumo mirčių, kuriose 
kartais labai sunku įžvelgti tikrai jose glūdintį 
prisikėlimo momentą: miršta mūsų fizinė jaunystė, 
dažnai – mūsų svajonės ar iliuzijos, mūsų vienti-
sumas, kai jaučiamės lyg suskilę nuo patirtų atstū-
mimų ar paniekinimų, baigiasi medaus mėnesiai, 

miršta net Dievo ar Bažnyčios įvaizdis... Mažos 
ir didelės kasdienybės mirtys gali baigtis dvejopai. 
Arba bėgame paskui tai, kas prarasta, bandydami 
tai atgaivinti, bent užkonservuoti, ir taip neįsi-
leidžiame prisikėlimo galimybės, arba kurį laiką 
kantriai pasiliekame, kur esame, kol atėjus laikui 
– galbūt po keturiasdešimt dienų ar keturiasdešimt 
metų – pagaliau būsime pajėgūs paleisti seną jį 
gyvenimą, gal net leisime jam mus palaiminti, kad 
priimtume naujojo, gilesnio ir pilnesnio gyvenimo 
dvasią, jėgą iš aukštybių. 
Jėzaus mokinius ši jėga padarė drąsiais Jo meilės 
skelbėjais ir liudytojais, veikiančiais tikrai ne iš 
savęs: tie, kurie tuoj po Viešpaties prisikėlimo iš 
baimės užsirakindavo duris, po Sekminių skelbs 
nuo stogų, gatvėse ir kalėjimuose. Tačiau šiandie-
nos skaitinio istorija tiek toli dar nesiekia: šiandien 
drauge su mokiniais mokomės džiaugsmingai gar-
bindami paleisti, kad taptume prisikėlusio Jėzaus 
Dvasios buveine.

 Ses. Ligita Ryliškytė SJE

ŠEŠTINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn
Ps 47. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo, gaudė trimitai,  

Viešpačiui žengiant. / Aleliuja.
Žyd 9, 24–28; 10, 19–23:  Kristus įžengė į patį dangų

Lk 24, 46–53: † Palaimino juos ir pakilo į dangų

Klausytis širdies ausimi.
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios 56 – osios Pasaulinės socialinio  

komunikavimo dienos proga

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Jėzaus sugrįžimas pas Tėvą yra svarbi Velykų slėpinio dalis, kurią švenčiame per Šeš-
tines. 40 dienų praleidęs su savaisiais Prisikėlęs Jėzus žengia į Dangų, į savo Namus. 
Tačiau lieka su mumis kiekvieną akimirką, tapdamas mūsų kelionės bendrakeleiviu, 
draugu, kad vieną dieną prisikeltume ir mes, ir kartu su juo įžengtume į Dangų, kur 
jis pirmas nuėjo.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ PROGRAMA  
„ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ“

Vilniaus Bernardinų parapijos bendruomenė prisijungė prie Vilniaus arkivyskupijos Caritas ini-
ciatyvos „Šeimų draugystė“, kuri siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi 
Lietuvos visuomenėje. 
Klebonas Andrius Nenenas OFM kviečia kurti bičiuliškus ryšius su ukrainiečiais, bėgančiais nuo 
karo: ,,Kviečiu drauge ištiesti pagalbos ranką ir būti kartu. Daugelis esame patyrę, kaip yra svarbu 
sulaukti palaikymo, kai esi vienas. Būkime kartu.“
Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos, kviečiame užpildyti  
anketą. Programos „Šeimų draugystė“ koordinatorė – Kristina,  
tel: +370 662 48404, el.p.: kviciute@gmail.com
Daugiau informacijos: https://vilnius.caritas.lt/seimu-draugyste/

                                     TĖVO DIENOS OKTAVA       
Bernardinų bažnyčioje birželio 5–12 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta intencija 
Mišių liturgija vyks pirmadienį 12 val., antradienį 7.30 val. trečiadienį – šeštadienį  
18 val., o sekmadieniais (birželio 5 d. ir 12 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių 
bei senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. 

INFORMACIJA DĖL ŠV. MIŠIŲ VERTIMO Į GESTŲ KALBĄ       
Mieli parapijiečiai, norime pranešti, kad sekmadieniais, birželio mėnesį 13.00 val. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje nebus verčiamos į gestų kalbą. Apie kitus vasaros mėnesius pranešime vėliau. 


