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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

Viešpatie, tu iš tiesų esi pasaulio Išganytojas:  
duok man gyvojo vandens, kad aš nebetrokščiau. Jn 4, 42. 15  

Anuo metu Jėzus užsuko į Samarijos miestą, 
vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokū-
bas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo 
Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus pri-
sėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą.

Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. 
Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti.“ Tuo metu 
mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.

Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, 
prašai mane, samarietę, gerti?“ Mat žydai ne-
bendrauja su samariečiais.

Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dova-
ną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ‘Duok man 
gerti’, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų 
gyvojo vandens davęs!“

Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet juk tu netu-

ri kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi 
gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą 
Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo 
gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai?!“

Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą van-
denį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš 
duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, 
kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, 
trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“

Tuomet moteris sušuko: „Viešpatie, duok man 
to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikš-
čiočiau semtis čionai.“

„Aš matau, Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų 
tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs 
tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia 
jį garbinti.“   2 psl.

EVANGELIJA (Jn 4, 5–15. 19b–26. 39a. 40–42)   VELTINIO IR BATIKOS PARODA „PAVASARIO BELAUKIANT“ 
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta nauja paroda. Parodoje savo darbus pristato 22 dienos 
centro „Šviesa“ tekstilės studijos lankytojai, turintys proto negalią. Studijoje jie susipažįsta su 
tekstilės pasauliu ir įvairiomis jos technikomis. Parodoje pristatomi darbai atlikti vilnos vėlimo 
šlapiuoju ir kaišymo būdu, taip pat batikos technika. Vilnos vėlimas lavina smulkiąją motori-
ką, maloniai nuteikia, atpalaiduoja. Batika – sena tekstilės dekoravimo technika, atsiradusi prieš 
2000 metų, kildinama iš Javos salos. Darbų šiuo egzotišku būdu kūrimo procesas ilgas, reikalau-
jantis kruopštumo ir kantrybės. Centro lankytojams šios technikos labai patinka. Čia atsikleidžia 
šviesus ir tyras pasaulis, stebinantis spalvų laisve. Paroda veiks iki balandžio 9 d. Kviečiame ap-
silankyti!

KŪRYBINIAI SUSITIKIMAI BERNARDINUOSE 
Kviečiame ukrainiečių ir lietuvių vaikus susipažinti ir kūrybiškai praleisti laiką ben-
drystėje. Kiekvieną šeštadienį 12.00 val. lauksime jūsų meninėse dirbtuvėlėse Bernar-
dinų parapijos patalpose (3 aukšte) Maironio g. 10, kur galėsite pasisemti įkvėpimo 

bei atrasti naujus talentus. Išbandysime įvairias meno technikas: tapybą, keramiką, ma-
krame bei daugelį kitų. 
Norinčius dalyvauti užsiėmimuose kviečiame rašyti žinutę el.paštu: bernardinu.dirbtuveles@
gmail.com Kontaktinis tel.: +370 650 73189. Taip pat kviečiame prisijungti savanorius. Laiško 
temoje pažymėkite "savanoris". Nekantriai laukiame mūsų susitikimo!

SEKMADIENIO SRIUBA 
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidi-
niame kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį 
sriubą virs Bernardinų parapijos Onkologinių ligonių ir jų artimųjų 
maldos grupė.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

GRAUDŪS VERKSMAI 
Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai. Kviečiame prisijungti ir giedoti kartu.

GAVĖNIOS SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Kovo 24 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Susitaikinimo pamaldas mūsų 
bažnyčioje. Pranešame, kad tą dieną vakarinių šv. Mišių nebus.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2023 kovo 12 d.Nr. 879 (11)



Bernardinai

w w w . b e r n a r d i n u p a r a p i j a . l tV 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 )  p a r a p i j a

Tęsinys
 
Jei ne visada 

galime dalyvauti 
Mišiose, diena iš 
dienos skaityki-
me Biblijos skaiti-

nius, pasinaudodami ir internetu. Be Šventojo 
Rašto, Viešpats mums kalba per mūsų brolius 
ir seseris, ypač per veidus ir istorijas tų žmo-
nių, kuriems reikia pagalbos. Tačiau norėčiau 
pridurti ir dar vieną sinodiniame procese labai 
svarbų aspektą: Kristaus klausomasi Bažny-
čioje klausantis brolių ir seserų; toks abipusis 
klausymasis kai kuriuose etapuose iškeliamas 
kaip pagrindinis tikslas, tačiau jis visada išlie-
ka nepamainomai būtinas sinodinės Bažny-
čios metodui ir stiliui. 

Išgirdę Tėvo balsą, „mokiniai parpuolė 
kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, pa-
lietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakė-
lę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną 
Jėzų“ (Mt 17, 6–8). Štai antroji nuoroda šiai 
Gavėniai: neieškoti prieglobsčio religingume, 
grindžiamame nepaprastais įvykiais ir įspū-
dingomis patirtimis, baiminantis stoti akista-
ton su tikrove ir jos kasdienėmis pastangomis, 
sunkumais ir prieštaravimais. Jėzaus moki-
niams rodoma šviesa yra Velykų šlovės anti-
cipacija, ir jos link reikia eiti sekant „vien Juo“. 
Gavėnia orientuota į Velykas: „rekolekcinis“ 
atsitraukimas nėra savitikslis, jis parengia mus 
su tikėjimu, viltimi ir meile išgyventi kančią 
ir kryžių, kad pasiektume prisikėlimą. Taip 
pat Sinodinėje kelionėje neturime pasiduoti 
iliuzijai, esą jau pasiekėme tikslą, kai Dievas 
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Iš 17, 3–7: Duok mums vandens atsigerti
Ps 95. P.: O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Nebūkite kietaširdžiai.“

Rom 5, 1–2. 5–8:  Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios,  
kuri mums duota

Jn 4, 5–42: † Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

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

KAZIUKO MUGĖS METU PAAUKOTA 
ĮSPŪDINGA SUMA UKRAINOS MOKYKLOMS

Kaziuko mugės metu Vilniaus Šv. Juozapo mokyklos mokiniai 
prie Bernardinų bažnyčios organizavo labdaros akciją „Vaikai 

vaikams“, kurios pagrindinis šūkis buvo TAU ARBATA – 
UKRAINAI MOKYKLA

Per tris Kaziuko dienas, buvo suaukota įspūdinga suma –  
10205 eurai

AČIŪ akcijos organizatoriams ir jiems padėjusiems,  
nepabūgusiems šalto oro! AČIŪ viesiems aukojusiems!

GAVĖNIOS AKCIJA „PASNINKO DĖŽĖ“ 
Gavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivysku-
pijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją. 
Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos atneškime negendančio maisto pro-
duktų į pasninko dėžę, kurią pamatysite iš karto įėję pro pagrindinį įėjimą į baž-
nyčią. Šie maisto produktai bus skirti 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.

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 prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroni-
nio deklaravimo sistemą (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 2022 m. mokestinio laikotarpio pajamų, gyventojai 
gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 dienos.

1,2%

mums dovanoja malonę išgyventi stiprią ben-
drystę. Ir ten Viešpats mums kartoja: „Kelki-
tės, nebijokite!“ Nueikime į lygumą, ir tegu 
patirta malonė palaiko mus, kad kūrybingai 
puoselėtume sinodiškumą kasdieniame mūsų 
bendruomenių gyvenime. 

Brangūs broliai ir seserys, tegul Šventoji 
Dvasia mus, kopiančius aukštyn drauge su 
Jėzumi, per šią Gavėnią atgaivina, kad galėtu-
me patirti jo dieviškąjį spindesį ir, sustiprinti 
tikėjimu, kartu tęsti kelionę su juo – jo tautos 
šlove ir pagonių šviesa. 

1 psl.  Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, 
jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant 
šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko ne-
pažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes 
išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, – 
jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins 
Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbin-
tojų ieško. Dievas yra Dvasia, ir jo garbintojai 
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.“

Moteris jam sako: „Aš žinau, jog netrukus at-

eis Mesijas, tai yra Dievo Pateptasis – Kristus. 
Atėjęs jis mums viską paskelbs.“

Jėzus jai taria: „Tai aš, kuris su tavimi kalbu!“
Daugelis iš ano miesto įtikėjo Jėzų. Atėję sa-

mariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pa-
siliko dvi dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo 
dėl jo pamokslų. O moteriai jie pasakė: „Dabar 
mes tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys iš-
girdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio 
Išganytojas.“


