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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. 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 2023 M. 01 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -0 Eur

01 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 11357 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 5875 Eur
Iš viso įplaukų: 17232 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 14304 Eur,  
t. sk. šildymo išlaidos – 6206 Eur.
2. Kitos (liturgija, karitatyvinė ir sielovadinė 
veikla, parama, labdara, renginiai): 2888 Eur
Iš viso išlaidų: 17192 Eur
01 mėn. balansas "+" ; "-": 40 Eur

Likutis 2023 sausio 31 d.: 40 Eur

Žmogus gyvas ne 
vien duona, bet ir 
kiekvienu žodžiu, 

kuris išeina iš  
Dievo lūpų.  

Mt 4, 4b   
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Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad 
ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs ke-
turiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis 
buvo labai alkanas.

Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu 
Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų 
duona“.

Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: 'Žmogus gyvas 
ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo lūpų' “.

Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pasta-
to ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo 
Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: 'Jis lieps savo 

angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant ran-
kų, kad neužsigautum kojos į akmenis' “.

Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: 'Negun-
dyk Viešpaties, savo Dievo' “.

Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, 
rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų di-
dingumą, taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei, 
parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane“.

Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk pa-
rašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam 
vienam tetarnauk!' “

Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai 
prisiartino ir jam tarnavo.

EVANGELIJA (Mt 4, 1–11)   

SEKMADIENIO SRIUBA 
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs Bernardinų Tradicinio giedojimo ansamblis.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Vasario 27 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. 
Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime filmą „Golgota“ / Calvary (2014, Airija / Didžioji Britanija), reži-
sierius ir scenarijos autorius John Michael McDonagh (Airija). Filmas buvo 
puikiai įvertintas 2014 m. Sandanso kino festivalio žiūrovų ir Berlyno tarp-
tautiniame kino festivalyje apdovanotas Ekumeninės žiuri prizu.
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės 

centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo 
ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189.

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE 
VANDOS PADIMANSKAITĖS TAPYBOS PARODA  „DURYS“

Vasario 25 d. Bernardinų galerijoje (3 aukštas) atidaroma paroda, kurioje eksponuojami autorės  
2022–2023 m. nutapyti paveikslai. „Durys man yra skirtis tarp jaukaus ir pažįstamo ir tarp svetimo 
ir nežinomo. Kartais rakinu duris, kad grįžčiau, o kartais pro jas išeinu. Šioje parodoje rodau paveiks-
lus, kurie nutapyti, bandant atsispirti, ieškant naujų motyvų bei derinių. Kai pastebiu, jog jau esu 
grįžusi namo ir besėdanti patogiame krėsle, iškart suimu save už pakarpos ir vėl leidžiuosi į klajones..“ 
Paroda veiks iki kovo 23 d. Kviečiame apsilankyti.
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Brangūs broliai ir seserys! 
Mato, Morkaus ir Luko evangelijose sutartinai 
perteikiamas Jėzaus Atsimainymo epizodas. 
Šiame įvykyje matome Viešpaties atsaką į mo-
kinių parodytą nesupratingumą jo atžvilgiu. 
Ką tik buvo įvykęs tikras susikirtimas tarp 
Mokytojo ir Simono Petro, kuris, išpažinęs 
savo tikėjimą į Jėzų kaip Kristų, Dievo Sūnų, 
atmetė jo pranašystę apie kančią ir kryžių. 
Jėzus jam griežtai papriekaištavo: „Eik šalin, 
šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne 
Dievo, bet žmonių mintimis“ (Mt 16, 23). O 

„po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, 
Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuoša-
liai ant aukšto kalno“ (Mt 17, 1). 
Atsimainymo evangelija kasmet skelbiama 
antrąjį Gavėnios sekmadienį. Iš tiesų šiuo li-
turginiu laikotarpiu Viešpats pasiima mus su 
savimi ir pasiveda nuošaliau. Nors mūsų įpras-
ti įsipareigojimai reikalauja, kad liktume ten, 
kur būname visada gyvendami dažnai besi-
kartojančioje ir kartais nuobodžioje kasdieny-
bėje, per Gavėnią esame kviečiami drauge su 

Jėzumi pakilti „ant aukšto kalno“, kad kartu 
su šventąja Dievo tauta išgyventume ypatingą 
askezės patirtį. 
Gavėnios askezė – tai pastanga, visada gaivi-
nama Malonės, siekiant įveikti savo tikėjimo 
stygių ir pasipriešinimą sekti Jėzumi kryžiaus 
keliu. Būtent to reikėjo Petrui ir kitiems moki-
niams. Norėdami dar labiau pažinti Mokytoją, 
kad visiškai suprastume ir priimtume dieviš-
kojo išganymo slėpinį, įgyvendinamą iki galo 
dovanojant save iš meilės, turime leisti, kad jis 
mus vestų į nuošalesnę vietą ir aukštyn, atsi-
ribodami nuo vidutinybės ir tuštybės. Reikia 
leistis į kelią, kylantį aukštyn, reikalaujantį pa-
stangų, pasiaukojimo ir susikaupimo, panašiai 
kaip žygyje kopiant į kalnus. Šie reikalavimai 
svarbūs taip pat ir Sinodinei kelionei, kuriai 
kaip Bažnyčia esame įsipareigoję. Mums bus 
naudinga apmąstyti šį santykį tarp Gavėnios 
askezės ir sinodinės patirties. 
Į „rekolekcijas“ ant Taboro kalno Jėzus su savi-
mi pasiima tris mokinius, pasirinkdamas juos 
būti ypatingo įvykio liudytojais. Jis nori, kad 
ši malonės patirtis būtų išgyventa ne pavieniui, 
bet pasidalinta bendrai, kaip yra visame mūsų 
tikėjimo gyvenime. Juk Jėzumi sekama drauge. 
Ir drauge, kaip Bažnyčia, kuri kaip piligrimė 
keliauja laiku, išgyvename liturginius metus, o 
juose – Gavėnią, eidami kartu su tais, kuriuos 
Viešpats įrikiavo šalia mūsų kaip bendrakelei-

I GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 2, 7–9; 3, 1–7: Pirmųjų tėvų sutvėrimas ir nupuolimas
Ps 51: P. Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame tau nusidėję.

Rom 5, 12–19: Kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė
Mt 4, 1–11: † Jėzaus gundymas

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2023 m. Gavėnios proga  
Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė 

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

NENUSTOKIME PADĖTI UKRAINOS ŽMONĖMS   
Minint Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios metines Lietuvos Caritas skelbia dar 
vieną paramos akciją Ukrainai, kurios metu bus renkami labiausiai nuo karo 
nukentėjusių teritorijų gyventojams reikalingi daiktai, negendantys maisto pro-
duktai ir piniginė parama.

● Pirmąjį Gavėnios sekmadienį – vasario 26 d. Lietuvos vyskupai kviečia aukoti Ukrainai  visose 
Lietuvos bažnyčiose. Surinktos aukos per Lietuvos Caritas bus perduotos Ukrainos Caritui.

● Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. daiktai pagal sąrašą, skelbiamą caritas.lt, bus renkami Vilniuje:  
PC BIG, Ukmergės g. 369 ir  Antakalnio g. 1/1

Tarp pagalbos gavėjų ar laukiančių paramos – moterys, patyrusios smurtą, sunkiai sergantys, ne-
įgalūs, vieniši, nedarbingi žmonės, gausios šeimos, kurioms išgyventi karo sąlygoms – didžiulis 
iššūkis. Daugybė likusiųjų be maitintojų, kurie gina šalį, daugybė per šiuos metus netekusių arti-
mųjų ir visko, ką buvo užgyvenę.
Daugiau informacijos: www.caritas.lt

vius. Panašiai kaip Jėzaus kopimas su moki-
niais į Taboro kalną, galime sakyti, kad mūsų 
Gavėnios kelionė yra „sinodinė“, nes drauge 
keliaujame tuo pačiu keliu, būdami vieninte-
lio Mokytojo mokiniai. Juk žinome, kad Jėzus 

pats yra Kelias, todėl tiek liturginėje, tiek Si-
nodinėje kelionėje Bažnyčia nedaro nieko kito, 
kaip tik siekia vis giliau ir visapusiškiau įžengti 
į Kristaus Išganytojo slėpinį. 

Tęsinys – kitame laikraštėlyje

GAVĖNIOS AKCIJA „PASNINKO DĖŽĖ“ 
Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos Carito 
inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją. 
Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos atneškime negendančio maisto produktų į pasninko 
dėžę, kurią pamatysite iš karto įėję pro pagrindinį įėjimą į bažnyčią. Šie maisto produktai bus skir-
ti Vilniaus Arkivyskupijos Carito socialiniam centrui ,,Betanija“, kuris šiuo metu rūpinasi daugiau 
nei 300 asmenų maitinimu kiekvieną darbo dieną. 
Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame 
aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems, kuriems jūsų pagalba yra brangi 
dovana.

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

2023 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Mieli parapijiečiai, norime informuoti, kad 2023 metų liepos 3–9 dienomis vyks tradicinė, jau 
15-oji, parapijos vasaros stovykla. Stovykla šiemet, kaip ir praėjusiais metais, rengiama nuostabioje 
gamtos oazėje Bebrusų kaime (Molėtų r.), prie to paties pavadinimo ežero esančioje stovyklavietė-
je BEBRUSAI (www.bebrusai.lt). 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 


