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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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 3390
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2016 vasario 7 d.
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V EILINIS SEKMADIENIS Nr. 608

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis 
Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto 
ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero 
kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. 
Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis pa-
prašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs 
mokė minias iš valties. 

Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilu-
mą ir išmeskite tinklus valksmui“. Simonas jam 
atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, 
nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu 
tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugy-
bę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie 

EVANGELIJA (Lk 5, 1–11)  

pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje 
valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie 
pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. 

Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jė-
zui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus 
jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, 
kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sū-
nus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. 
O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau 
žmones žvejosi“. 

Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo 
paskui jį. 

ŠV. VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. (sekmadienį) 17 val., Šv. Valentino dieną,  į Eucharistinę meilės puotą  kviečiame 
sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po  
Šv. Mišių, 19 val.  – tradicinis Bernardinų koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. 
Koncerte dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika.

KONFERENCIJA „PAL. MYKOLAS SOPOČKA –  
KUNIGAS PAGAL JĖZAUS ŠIRDĮ“ VILNIUJE

Vasario 14 d., pal. kun. Mykolo Sopočkos minėjimo išvakarėse, Vilniuje vyks konferencija „Pal. 
Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“. Renginys prasidės 13 val. Šv. Mišiomis Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras 
Grušas ir Balstogės (Lenkija) vyskupas augziliaras Henryk Ciereszko. 
14.30 val. Bažnytinio paveldo muziejuje apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą Mykolą Sopočką, 
jo skleistą Gailestingumo kultą kalbės kun. Vladimiras Solovej ir scenaristas, radijo žurnalistas 
Pranas Morkus. Pagrindinį pranešimą skaitys vyskupas teol. dr. Henryk Ciereszko, kuris rūpi-
nosi kun. Mykolo Sopočkos beatifikacijos byla.

KELIONĖ Į GRAIKIJĄ APAŠTALO PAULIAUS KELIAIS
2016 m. balandžio 22 d. – gegužės 1 d. kviečiame kartu su mūsų parapijiečiu Romu Juknele-
vičiumi keliauti ir pabūti apaštalo Pauliaus lankytose vietose Neapolyje, Filipuose, Apolonijoje, 
Tesalonikuose, Berėjoje, Atėnuose, Korinte, Kenchrėjoje, bet ir susipažinti su helenistine kultūra 
(Delfai, Mikėnai, Atėnų Akropolis), bizantiškuoju ir ortodoksiškuoju (Meteorų vienuolynai) pa-
sauliu. Pasauliu, kurį pažinti mus vis ragina ir popiežius Pranciškus, kartu su patriarchu Baltra-
miejumi, siekdami vakarų ir rytų Bažnyčių vienybės. 
Šioje kelionėje į Atėnus ir atgal skristume lėktuvu. Renkama ne mažesnė, kaip 10 žmonių grupė.
Daugiau apie kelionės maršrutą galite rasti čia: http://quovadis.lt/lt/menu3/egzotines/graikija/
Jei ketinate keliauti, prašom kreiptis į Redą (Quo Vadis), tel. 8 656 62138, arba į Romą Juknele-
vičių, tel. 8 686 555 30.

Eikite paskui 
mane, – sako 
Viešpats. 
Aš padarysiu 
jus žmonių 
žvejais.   
Mt 4, 19 

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA  
Vasario 11 d. (ketvirtadienį) 7.30 ir 18 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu melsi-
mės už ligonius. Po šv. Mišių bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas.
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V EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 6, 1–2a. 3–8; Ps 137; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11 
P. : Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.

Pašaukimas visuomet ateina iš Dievo. 
Nepriklausomai nuo laikmečio ir aplinkos, Jis 
išsirenka tą, per kurį veiks kitų gyvenimuose. 
Jis pats ieško sau mokinių. Dar gi, nelabai 
tinkančių tam. Kodėl Dievas išsirenka būtent 
tokius žmones? Neišprususius, paprastus, 
bailius – sakytume, asmenis be duomenų... 
Atsakymo greičiausiai nėra. Galbūt Jam 
tiesiog taip patinka. Patinka per mažutėlius 
atskleisti savo didybę.
Petras buvo užsiėmęs tinklų plovimu, kai 

Kažkas priėjo ir paprašė valties. Po šio už-
kalbinimo Petras jau patrauktas, jau pagautas 
Jėzaus. Turbūt ir pats negalėtų paaiškinti, 
kodėl leidosi įkalbamas išplaukti žvejybon po 
nesėkmingos nakties ir išplautų tinklų. Būda-
mas karštakošis, net nebandė tam priešintis. 
Jis pakluso. Nežinia, kokie to motyvai jį tam 
paskatino. Galbūt šis mokytojas iš tiesų išma-
no žvejybos reikalus ir žino žuvingas vietas. 
Gal Petras tiesiog neturėjo ką veikti, gal manė 
nieko neprarasiąs, pamėgindamas dar sykį 

užmesti tinklus, gal norėjo išbandyti ką tik 
kalbėjusio mokytojo žodžių svorį, ar įrodyti 
savo teisybę, o gal iš tiesų pagautas Viešpaties 
žvilgsnio pasielgė labai nuolankiai... Tačiau 
šis išplaukimas buvo Petro atsakas, kuris pa-
keitė visą jo g yvenimą. Ne todėl, kad žuvų per 
kraštus buvo pagauta. Petras atpažino Dievą, 
šį Jėzų ir su Juo bendravo. Tokį susitikimą 
visuomet lydi nuostaba ir išgąstis. Ir never-
tumas. Kiekvienam iš mūsų tikėjimas, kad 
buvome susitikę su Dievu ir su Juo bendravo-
me, suteikia jėgų palikti „savo valtis“ ir sekti 
Jėzumi, net žinant, kad esi tam nepasiruošęs 
ir visiškai to nevertas.
Į krantą Petras grįš jau kitoks - it žuvis, 

pats pagautas. Dar nesupras jis, ką reiškia 
būti žmonių žveju ir kaip jam teks tai daryti, 
tačiau jau visuomet žinos, kad Dievas bus 
su juo. Jis pasitikės Juo net ir tuomet, kai 
tinklai tušti.

Simonas Bružiūnas
Iš Bernardinai lt. archyvo

Trečiadienį J. E. Vilniaus Arkivyskupo Me-
tropolito Gintaro Grušo dekretu br. Evaldas 
Darulis OFM buvo paskirtas Vilniaus Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio parapijos klebonu. Br. Eval-
das pilnai klebono pareigas pradės eiti vasario 
18 d., kai dalyvaujant Vilniaus arkivyskupijos 
kurijos atstovui formaliai perims vadovavimą 
parapijai. 
Visos Bernardinų bendruomenės vardu nuo-

širdžiai sveikiname br.Evaldą tapus mūsų para-
pijos klebonu!
Vasario 21 d. 10.30 val. naujasis klebonas 

aukos šv. Mišias, kurių metu parapija atsisvei-
kins ir nuoširdžiai padėkos buvusiam klebonui 
br. Algirdui Malakauskiui OFM, vikarams br. 

Tomui Žymantui OFM išvykstančiam į Kretingą ir br. Juozapui Marijai išvykstančiam į Kauną. 
Taip pat pasitiksime iš Pakutuvėnų į Vilnių sugrįžtantį br. Andrių Nenėną, kuris eis parapijos 
vikaro, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijono ir viceprovincijolo bei 
provincijos sekretoriaus pareigas bei naująjį vikarą br. Rolandą Taučių, kuris atvyksta iš Kauno 
Šv. Jurgio vienuolyno. 

GAMA KURSAI BERNARDINUOSE
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamus GAMA kursus. Kursų metu bus kalba-
ma apie Katalikų Bažnyčios dogmas. Per 10 susitikimų įsigilinsite į šių dogmų esmę, suprasite 
jų reikalingumą katalikiškame gyvenime, sutvirtinsite savo tikėjimą, susitiksite senus draugus, 
susipažinsite su naujais žmonėmis diskutuodami grupelėse. Konferencijas ves broliai pranciš-
konai, kunigai, pasauliečiai. Kurso viduryje vyks savaitgalio rekolekcijos, kurias ves br. Arūnas 
Peškaitis, OFM.
Kursų susitikimai vyks pirmadieniais, 18.30 val. Pirmasis susitikimas – 2016 m. vasario 29 d., 
18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Norinčius dalyvauti GAMA kursuose maloniai prašome registruotis Parapijos svetainėje arba  
el. paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. 8 688 83 637.
Auka už GAMA kursą –10 € (surenkama pirmo susitikimo metu).

VAIDOTO ŽUKO KERAMIKOS PARODA „60 VOTŲ“
Vasario 7 d. 12 val. Bernardinų bendruomenės centre bus atidaroma dailininko Vaidoto Žuko 
keramikos paroda „60 votų“. Renginio globėjas kun. Julius Sasnauskas, atidaryme dalyvaus nau-
jasis pranciškonų provincijolas br. Algirdas Malakauskis. 

PELENŲ DIENA
Vasario 10 d. (trečiadienį) –  Pelenų diena ir Gavėnios pradžia.  Šv. Mišios ir pelenų šventinimas 
mūsų bažnyčioje – 7.30 ir 18 val.

PARAMA VILNIAUS BERNARDINAMS  
SKIRIANT 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Vilniaus Bernardinus 2 % savo 
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo 
suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams. Jei nuspręstumėte 
tai padaryti, mes kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų artimui savo – kenčiančiam, palie-
gusiam, stokojančiam, galėtume vaisingiau liudyti Evangeliją ir tiesiog puoselėti bendruomenę.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas - E1, laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
 

Br. Evaldas Darulis OFM paskirtas  
Vilniaus Bernardinų parapijos klebonu


