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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, 16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Evaldas Darulis 
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

III EILINIS SEKMADIENIS 
Dievo Žodžio sekmadienis 2020 sausio 26 d.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. 12 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -5049 Eur

12 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 19877 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 15511 Eur
Iš viso įplaukų: 35388 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 11736 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 18577 Eur
Iš viso išlaidų: 30313 Eur

12 mėn. balansas "+" ; "-":  5075 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: 26 Eur

Nr. 775

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitrau-
kė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo 
Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zebulo-
no ir Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo 
žodžiai: 

„Zebulono žeme ir Naftalio žeme! Paežerės 
juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! 
Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią švie-
są, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje 
užtekėjo šviesybė“. 

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverski-
te, nes dangaus karalystė čia pat!“ 

[Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus 

pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, 
ir jo brolį Andriejų,– metančius tinklą į ežerą; 
buvo mat žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! 
Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Juodu tuo-
jau paliko tinklus ir nuėjo su juo.

Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du 
brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį 
Joną. Juodu su savo tėvu Zebediejumi valtyje 
taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau 
palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. 

Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, moky-
damas sinagogose, skelbdamas karalystės 
Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias 
ligas bei negales.]

Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir  
gydė žmonėse visokias negales   Mt 4, 23  

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS     
Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink 
Viešpatį, mano siela!“. Sausio 30 d. po 18 val. šv.Mišių – Adoracija, užtarimo malda, šlovinimas 
psalmėmis! Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ     
Kviečiame Vilniaus Bernardinų bažnyčios parapijiečius ir ne tik į savo namus dviejų naktų na-
kvynei priimti atvykstantį jaunimą į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Vilniuje š. m. 
kovo 13-15 d. Tai puiki proga susipažinti su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu iš visos Lietu-
vos, o taip pat padaryti gerą darbą :) Dėkojame už Jūsų gerumą ir teatlygina Viešpats šimteriopai! 
Klausimams: gintarijaka@gmail.com arba tel. +370 686 73408 Gintarija. Registracija priėmimui: 
bjcentras.lt

EVANGELIJA (Mt 4, 12–17. (18–23))     

ALFA KURSAS BERNARDINUOSE  
Esate kviečiami į Bernardinų parapijoje organizuojamą ALFA kursą, kuris vyks nuo 
01.28 iki 04.07. Per 11 susitikimų kalbėsime apie pagrindines tikėjimo tiesas. Kie-
kvienas galėsime sutvirtinti savo tikėjimą, susitikti su senais draugais, įsitraukti į 
parapijos bendruomenę, susipažinti su naujais žmonėmis dalindamiesi grupelėse. 

Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai.
Kurso viduryje (03.13-15) bus savaitgalio rekolekcijos. Susitikimai vyks antradieniais, nuo  
18.30 val. Pirmas susitikimas – 2020 m. sausio 28 d. Bernardinų bažnyčioje. Prašoma vienkar-
tinė auka už 11 užsiėmimų ir ALFA kurso leidinuką – 10 €.
Norinčius dalyvauti ALFA kursuose maloniai prašome registruotis adresu: bit.ly/alfa2020 arba 
el.paštu: roma.juozaitiene@gmail.com; tel. +370 688 83 637 (Roma)
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Šventojo Rašto gelmės. Tačiau teisinga teigti ir 
atvirkščiai: be Šventojo Rašto Jėzaus ir jo Baž-
nyčios misijos įvykiai pasaulyje nebūtų 
suvokiami. Todėl šv. Jeronimas buvo 
teisus tvirtindamas: „Nepažinti 
Raštų reiškia nepažinti Kristaus“ 
(Izaijo knygos komentaras, Prolo-
gas: Comm. in Is: PL 24, 17).“ 

Popiežiaus apaštališkajame laiš-
ke nurodyta, kad iniciatyva sponta-
niškai kilo vietinėse Bažnyčiose, kai 
patys jų ganytojai paprašė daugiau dėme-
sio ir laiko skirti Šventajam Raštui. Be to, kaip 
irgi užsiminta popiežiaus laiške, jau Vatikano 
II Susirinkimas prieš daugiau kaip penkis de-
šimtmečius kalbėjo apie būtinumą labiau supa-

žindinti visus tikinčiuosius su Šventuoju Raštu, 
paskatinti didesnį domėjimąsi, kad Biblija kar-

tu su Eucharistija būtų krikščionių gyve-
nimo židinys.

Panašiai kaip Devintinės atkrei-
pė didesnį tikinčiųjų dėmesį į 
Eucharistijos slėpinį, taip Dievo 
Žodžio sekmadienio įvedimu sie-
kiama, kad Šventasis Raštas būtų 

iškilmingiau skelbiamas, giliau 
apmąstomas, kad tą sekmadienį taip 

pat išoriniais regimais ženklais tikintieji 
paliudytų, kaip jie brangina Bažnyčiai suteiktą 
Dievo Žodį.

„Tas žodis yra tau labai arti, – jis yra tavo lū-
pose ir tavo širdyje, kad vykdytumei“ (Įst 30, 14).

Nuo šių metų kasmet minėsimu Dievo Žo-
džio sekmadieniu norima sužadinti didesnį ti-
kinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma 
ir apmąstoma. Viliamasi, kad ji bus tikinčiųjų 
maldos ir švenčių šerdis. Popiežius Prancių-
kus savo laiške rašo: „Mūsų tapatybei ypač 
svarbus ryšys, siejantis Prisikėlusįjį, tikinčiųjų 
bendruomenę ir Šventąjį Raštą. Jei Viešpats 
mūsų neįvesdintų, būtų neįmanoma suprasti 

III EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 8, 23b – 9, 3: Pagonių krašto žmonės išvys skaisčią šviesą
Ps 27: P. Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

1 Kor 1, 10–13. 17: Visi vienaip sutarkite, ir tenebūna jūsų tarpe susiskaldymų
Mt 4, 12–23: † Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai

Jėzaus pirmieji žodžiai misijos pradžioje yra 
atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat! Kodėl 
Jėzus nepradeda kalbėti apie tai, kad visi žmonės 
yra Dievo mylimi, kad Dievas yra meilė, gailes-
tingumas ir t.t.? Kodėl būtent tas atsiverskite?

Norint kažką suprasti, pamatyti, įvertinti, pa-
žinti, pakeisti, yra reikalingas tam tikras išėjimas 
iš savo pozicijos, nuostatų, principų ir sugebėjimas 
pažiūrėti iš kitos pusės. Tai ir yra atsivertimas. 
Tamsybėje tūnanti tauta gali ir nematyti šviesos, 
jei jie į ją neatsigręžia.

Nuodėmė mus padaro aklus tiesai, teisingumui, 
gailestingumui. Tai tamsa, kuri ne tik apgaubia 
mūsų dvasios akis ir ausis, kad mes negirdime ir 
nesuprantame, ko Dievas iš mūsų nori, bet lygiai 
taip pat užkietina širdis.  Ir todėl nustojame 
tikėti, kad Dievas mus myli, o per tai nustojame 
mylėti vienas kitą. Nustodami mylėti nustojame ir 
būti santykyje vienas su kitu ir taip pat su Dievu. 
Atsiranda santykiuose įtrūkis, kuris vis labiau 

mus atskiria vieną nuo kito ir nuo Dievo. Ir čia 
reikalingas atsivertimas, kuris duoda galimybę vėl 
iš naujo sugrįžti į bendrystę.

Todėl norint sekti Jėzumi, norint pažinti Dievo 
meilę bei jo gailestingumą, ir būtinas atsivertimas. 
Tai yra Dievas mus kviečia pirmiausia patirti Jo 
meilę ir gailestingumą. Jis nori išlieti savo šviesą 
į mūsų širdis, kad galėtume pažinti ir pamilti jį ir 
šalia esantį žmogų.

Pašaukimas kyla irgi iš atsivertimo. Žvejai 
palieka savo tinklus, valtis, tėvą ir eina paskui 
Viešpatį. Šitas visko palikimas arba nuo visko 
nusigręžimas ir atsigręžimas į Viešpatį ir yra 
atsivertimas. Nustoti taip elgtis, mąstyti kaip 
iki šiol ir eiti paskui Tą, kuris kviečia ir mokytis 
mąstyti, elgtis, mylėti naujai – taip kaip Jis.

kun. Deimantas Braziulis
Iš Bernardinai.lt archyvo

Šiemet pirmą kartą bus švenčia-
mas Dievo Žodžio sekmadienis.

Kunigas Julius Sasnauskas išrinktas Vilniaus 
garbės piliečiu. Nuoširdžiai sveikiname!

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališ-
kąjį laišką „Aperuit illis“, kuriame nurodė, 
kad nuo šiol kasmet visoje Bažnyčioje tre-
čiasis eilinis liturginių metų sekmadienis 
bus švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekma-
dienis.

Kunigas, rašytojas,  disidentas, aktyvus Lietuvos laisvės lygos veikėjas, 
žurnalo „Laisvės Šauklys“ bendraautorius, žurnalistas, vienas iš pasaulyje 
didelio atgarsio sulaukusio laisvės dokumento „45 pabaltijiečių memo-
randumas“ iniciatorių ir rengėjų Julius Sasnauskas tapo 17-uoju Vilniaus 
miesto garbės piliečiu.

„Visada kyla klausimas, kaip iš daugybės garbių piliečių Vilniaus mieste išrinkti tą vienintelį 
arba tą vienintelę, kurie yra verčiausi to vardo. Niekam nekyla abejonių, kad kunigas Julius Sas-
nauskas tinka būti pagerbtas tokiu būdu, nes tai žmogus, kuris rimtais darbais kovojo už laisvės 
idealus. Daugelis vilniečių žino, jog kunigas yra tikras savo miesto istorijos ir dvasios mylėtojas, 
daugybę kartų tai išreiškęs ir gyvu, ir spausdintu žodžiu. Dėl savo kasdienės veiklos, sielovados, 
atsidavimo savo miestui ir jo žmonėms, nors tylių, bet prasmingų ir matomų darbų žmonių labui 
kunigas yra neabejotinai vertas šio apdovanojimo. Man garbė paskelbti jį Vilniaus miesto garbės 
piliečiu“, – kalbėjo sostinės meras Remigijus Šimašius. 

Vilniaus miesto garbės piliečio vardas – aukščiausias įvertinimas, kurį miestiečiai gali inicijuoti 
ir suteikti asmenybėms už miestui ir Lietuvai reikšmingus darbus. Garbės piliečio vardas sutei-
kiamas nuo 1996-ųjų.

BERNARDINŲ DIRBTUVĖLĖS KVIEČIA 
Kviečiame suaugusius į keramikos užsiėmimus, kurie vyks nuo  š. m. vasario 
mėnesio, ketvirtadieniais 18–20 val. Juos ves keramikė Eglė Einikytė. Patirkite 
kūrybinį džiaugsmą, susipažinkite su keramikos medžiagomis ir technologijomis. 
Norinčius dalyvauti užsiėmimuose prašome skambinti Eglei, tel. +370 615 19738.


