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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

Aš – pasaulio šviesa,– 
sako Viešpats; – kas seka 
manimi, turės gyvenimo 
šviesą.
Jn 8, 12b   

Anuo metu, eidamas pro šalį, Jėzus pamatė 
žmogų, aklą gimusį.

Jėzus spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, 
patepė juo neregio akis ir tarė jam: „Eik ir nusi-
plauk Siloamo tvenkinyje.“ („Siloamas“ reiškia 
„Siųstasis“.) Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo 
regintis.

Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį 
elgetaujantį, klausė: „Ar čia ne tas, kuris sėdė-
davo elgetaudamas?“ Vieni sakė: „Tai jis“. Kiti: 
„Visai ne, tik į jį panašus.“ O jis atsakė: „Taip, 
tai aš“.

Tuomet jie nusivedė buvusį neregį pas fari-
ziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir 
atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo 
kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: 

„Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau, ir 
dabar regiu.“

Kai kurie fariziejai kalbėjo: „Tas žmogus ne iš 
Dievo, nes nesilaiko šabo.“ O kiti sakė priešin-
gai: „Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius žen-
klus?!“ Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir 
vėl klausia buvusį neregį: „O ką tu manai apie 
vyrą, atvėrusį tau akis?“ Šis atsakė: „Jis prana-
šas“.

Jie užriko ant jo: „Tu visas gimęs nuodėmėse ir 
dar nori mus mokyti?!“ Ir išvarė jį lauk.

Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk, ir 
susitikęs paklausė jį: „Ar tiki Žmogaus Sūnų?“ 
Šis atsakė: „O kas jis, Viešpatie, kad jį tikė-
čiau?“ Jėzus tarė: „Tu jau esi jį matęs, ir dabar 
jis su tavimi kalba.“ Žmogus sušuko: „Tikiu, 
Viešpatie!“, ir parpuolęs pagarbino jį.

EVANGELIJA (Jn 9, 1. 6–9. 13–17. 34–38)   

BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUS KVIEČIA 
Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) atidayta paroda „THEATRUM BIBLICUM. Ve-
lykų preliudijos scenovaizdžiai“. Paroda skirta sunykusiai scenografijos sričiai Lietuvos bažnyčiose. 
Joje pristatoma 30 bažnyčiose ir muziejuose išlikusių XVIII–XIX a. I p. atvaizdų, skirtų tikintie-
siems dvasiškai pasirengti svarbiausiai liturginei Kristaus Prisikėlimo šventei. 
Daugiau informacijos: www.bpmuziejus.lt, tel. +370 5 2697800.

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. Kviečiame tikinčiuosius pasinau-
doti galimybe prieiti asmeninės išpažinties.
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Balandžio  3 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime režisieriaus Andrejaus Tarkovskio debiutinį pilno metražo 
filmą „Ivano vaikystė“/ Ivanovo detstvo (1962), kuris iškart pelnė re-
žisieriui tarptautinį pripažinimą ir „Auksinį liūtą“. Filmo režisierius 
rašo: „Ivano vaikystėje“ bandžiau analizuoti į karo sūkurį patekusio 
žmogaus būseną...Filmo herojų įsivaizdavau kaip karo sunaikintą as-

menybę. Labai daug – dar daugiau - viskas, kas būdinga Ivano amžiaus vaikams, karo sūkuryje 
neišvengiamai buvo prarasta ir visiems laikams dingo iš jo pasaulėžiūros.“
Filmas ypač aktualus šiandien, kai daugelyje pasaulio vietų, taip pat šalia mūsų, Ukrainoje vyksta 
karas, ir jame kenčia vaikai.
Filmas bus rodomas su lietuviškais subtitrais. 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.

                                        SEKMADIENIO SRIUBA 
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame 
kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą virs 
Bernardinų bažnyčios vaikų choras „Serafimai“.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!
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Laikas negailestingai greitai bėga. Nori su-
prasti, kas dedasi šiandien, bet matai, kad tai 
jau vakar. Gyvename nuolatinėje įtampoje tarp 
to, ko dar nėra, ir to, kas jau praėjo. Tokie buvo 
šie dešimt metų. Šiais popiežiaus žodžiais prasi-
deda „Vatican News“ italų redakcijos tinklalaidė, 
sukurta 10 metų nuo Pranciškaus išrinkimo su-
kakties proga.

Per šiuos dešimtį metų įvyko tūkstančiai 
audiencijų, šimtai apsilankymų vyskupijose ir 
parapijose, keturiasdešimt tarptautinių apaš-
tališkųjų kelionių, tačiau Pranciškui labiau-
siai įsiminė susitikimas su senais žmonėmis 
Šv. Petro aikštėje. „Seni žmonės – tai išmintis. 
Aš irgi esu senas, ar ne? Seni žmonės yra tarsi 
geras vynas, turintis ilgai brandintą istoriją…“

Yra ir akimirkų, kurios atsimenamos su 

skausmu. Popiežius visų pirma paminėjo ap-
silankymus karių kapinėse: Šiaurės Italijoje 

– Pirmojo pasaulinio karo kapinėse, netoli Ro-
mos – per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių karių 
kapuose. Pranciškus sakė, kad jam skauda šir-
dį pagalvojus apie motiną, kuri išgirsta: „Jūsų 
sūnus – tėvynės didvyris. Štai jums medalis.“

Susidūrimas su karu paženklino visą pon-
tifikatą. „Maniau, kad Sirija bus vienas atve-
jis, tačiau, deja, tuoj prasidėjo ir karas Jemene, 
rohinjų tragedija Mianmare. Kai ten nuvykau, 
supratau, kad vyksta pasaulinis karas. Už pa-
saulinių karų, už visų karų slypi ginklų pra-
monė. Tai yra velniška.“

Popiežius pridūrė, kad taika būtų geriausia 
dovana, kokią jis norėtų gauti savo sukakties 
proga.

Trumpas pokalbis baigtas trimis dalykais, 
kuriuos Pranciškus laiko svarbiausiais: „Tai 

– brolybė, ašaros ir šypsena. Žmonių brolybė, 
nes visi esame broliai. Būtina atkurti brolybę. 
Turime išmokti nebijoti verkti ir šypsotis: kai 
žmogus nebijo verkti ir šypsotis, jis yra žmo-
gus, tvirtai stovintis ant žemės, o jo žvilgsnis 
yra nukreiptas į ateities horizontą. Jei žmogus 
nemoka verkti, vadinasi, kažkas negerai. O jei 
žmogus nemoka šypsotis – dar blogiau.“ 

(Vatican News)

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

1 Sam 16, 1b. 6–7. 10–13a: Dovydas patepamas Izraelio karaliumi
Ps 23. P.: Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga.

 Ef 5, 8–14:  Kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus 
Jn 9, 1–41: † Jis nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Pranciškus: svarbiausia – brolybė, gebėjimas verkti ir šypsotis

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%

Jono evangelijos 9 
skyrius pasakoja apie 
aklo elgetos išg ydymą. 
Išg ydymą seka ilgokas 
ginčas su fariziejais. 
Ginče vyrauja dvi te-
mos. Viena jų – fa-
riziejai aklai laikosi 

savo išankstinės nuomonės, mano esą visada 
teisūs ir nenori atpažinti Dievo Jėzuje. Farizie-
jams Jėzus yra nusidėjėlis, kuris, pagydydamas 
neregį, nusikalto šabo įstatymui. 
Kita tema – žmogaus, aklo nuo gimimo, pasiti-
kėjimas Jėzumi. Išg ydytajam aišku kaip dieną, 
kad Jėzus yra Pranašas, nes Jis galėjo atverti 
jam akis. 
Abi temos persmelktos pagrindine prasme: tikė-
jimo ir netikėjimo Žmogaus Sūnumi (Jn 9,35 
– 40). Evangelistas Jonas nori mums pasakyti, 
kad tikrasis stebuklas nėra vien fizinis praregė-
jimas, bet atpažinimas tikėjimu Jėzaus, Žmo-
gaus sūnaus. 
Neregio tikėjimas ir matymas Dievo Jėzuje yra 
priešprieša fariziejų aklumui – užsikirtimui ir 
nenorui tikėti bei matyti. Save neregiu pripažin-
ti žmogui nėra lengva. Pripažinimas, kad esi 
„aklas“, dvasine prasme yra tikėjimo ir matymo 
pradžia. Kita vertus, tas, kuris save laiko regin-

čiu, nežino, kad dvasine prasme jis yra nereg ys. 
Taip yra ir su fariziejais. Jėzus negali atverti jų 
akių, kad jie praregėtų, kad jie pamatytų, kas 
Jis iš tikrų jų yra, nes jie jau mato jame „velnio 
apsėstą“ žmogų (Jn 8,48). Fariziejų „maty-
mas“ turi savo šaknis jų savimonėje. Jie žino, 
kaip Mesijas turi elgtis ir kalbėti. Jie žino, kaip 
ir kokiu būdu Dievas apsireikš. 
Ne tik šios istorijos fariziejai suvaržyti savosios 
ideologijos ir nenori (kai kas gal ir nedrįsta) 
atviromis akimis pažvelgti į g yvenimo tikrovę. 
Ar kartais ir mes savo g yvenime nesielgiame 
fariziejiškai? Ar neįsikimbame į savo idėjas, 
įstatymus, mokymus ar religiją? Tuomet nebe-
atpažįstame Dievo kasdienybės įvykiuose. Ko-
dėl mes akli Dievo ženklų akivaizdoje? Galbūt 
dėl įprasto g yvenimo būdo, turimų įsitikinimų 
jaučiamės patogiai ir saugiai, tarsi būtume tam 
tikras religinis elitas (kaip anuomet fariziejai) 
ir nenorime nieko keisti? O gal bijome viso to, 
kas gali mus sutrikdyti? Tada geriau užsimerkti 
ir nematyti, kas dedasi aplink. Gyventi ramiai 
ir patogiai. Tačiau ar to nori iš savo mokinių, 
kiekvieno mūsų save vadinančio krikščioniu, 
Kristus? 

 
s. Juta Edita Kunickaitė SSC 
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