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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  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

PRAŠOME JŪSŲ PARAMOS 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.
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finan-
sų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 3 iki š.m. gegužės 1 d.  
Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje arba tinklapyje www.bernardinuparapija.lt 

 Jaunimo gavėnios rekolekcijos  
Prasidėjo registracija į jaunimo Gavėnios rekolekcijas su br. kun. Gediminu Numgaudžiu OFM, 
kurios vyks kovo 31 – balandžio 2 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Prašoma auka 15 €.  
Registracija bjcentras.lt.

III GAVĖNIOS SEKMADIENISNr. 655 2017 kovo 19 d.

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

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą 
Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo 
davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo 
šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei 
šulinį. Buvo apie šeštą valandą. 
Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. 

Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo tarpu 
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 dovaną 
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, betgi tu neturi 
kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvo-
jo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokū-

bą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, 
ir jo vaikai, ir gyvuliai“. 

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

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

[ Jėzus atsiliepė: „Eik, pakviesk savo vyrą ir su-
grįžk čia“. 

Moteris atsakė: „Aš neturiu vyro“. 
Jėzus jai tarė: „Gerai pasakei: 'Neturiu vyro', 

nes jau esi turėjusi penkis vyrus, ir dabartinis 
anaiptol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei“. Nu-
stebo moteris: ] 
„Aš matau, Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų 

EVANGELIJA (Mt 17, 1–9)  

 Parapijos gavėnios rekolekcijos  
Balandžio 3–7 d. mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos tema „ČIA IR DABAR“.  
Rekolekcijas ves Gailestingumo Motinos koplyčios Nacionaliniame vėžio institute kapelionas  
kun. Algirdas Šimkus. Rekolekcijų pradžia 18 val. 
Balandžio 7 d., penktadienį 18 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo 
pamaldas. 

 Pasninko dėžė  
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais 
esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, 
atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios 
gale. Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Carito 
valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas 
būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

GAVĖNIOS SKEBIMAI

 Kryžiaus kelias ir graudūs verksmai  
Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. (vietoj Švč. Sakaramento adoracijos) mūsų bažnyčioje 
einamas Kryžiaus kelias. 
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.
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III GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 17, 3–7: Duok mums vandens atsigerti

Ps 95. P.: Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja:  
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

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

Jn 4, 5–15. (16–19a). 19b–26. (27–38). 39–42: † Versmė vandens,  
trykštančio į amžinąjį gyvenimą

Jėzaus pamokos. Kiekvienas žodis ar poelgis-
pamoka. Tik jas reikia pastebėti (sic!), išklau-
syti ir išmokti. Šios pamokos tema…
Mūsų dienos – tai nereikalingų kalbų ir be-

žodžių susitikimų kaleidoskopas. Arba kalbam 
apie… nieką, arba praeinam vienas pro kitą 
tylėdami. O reikėtų šitoj žodžių lavinoje ar 
slegiančioj tyloj prabilti apie tai, kas svarbiau-
sia, – apie Dievą. Tai ir yra pamokos tema.
Jėzus ir samarietė. Iššūkis tradicijai, įstaty-

mų nesilaikymas: žydas, Mokytojas, kalbasi 
su moterimi samariete (su MOTERIM ir dar 
su SAMARIETE), ruošiasi gerti iš NEŠVA-
RAUS INDO. Koks nuostabus Jėzus šitoje 
scenoje. Ir kaip didingai paprastai jis elgiasi. 
Pokalbio pradžia – visiškai neutrali. Kaip 
mes – apie orą, taip Jis – apie troškulį. „Duok 
man gerti”. 

Samarietė atšiauri, nusiteikusi priešiškai. Po 
jos pašaipaus atkirčio, mūsų supratimu, turėtų 
kilti jei ne ginčas, tai bent jau aštrus disputas 
tikėjimo klausimais, kuris greičiausiai baigtųsi 
barniu ir abipusiais įžeidinėjimais. Viešpats 
viso šito išvengia (kokia pamoka!) ir prabyla 
apie Dievą. Laimėta samarietė, daug naujai 
įtikėjusių ir jų skaičius per kitas dvi dienas dar 
padidėja.
Prabilti apie Dievą. Vėliau apaštalas Paulius 

rašys, kad tai reikia daryti laiku ir ne laiku. 
Būtent, taip. Gal tam, su kuriuo plepam ar 
tylom praeinam, reikia vieno žodžio, menkučio 
postūmio, kad įtikėtų; o mes ir atsiduriame 
šalia tam, kad prabiltume. Prabiltume apie 
Dievą.

kun. Vytautas Rudys

PRADEDAME REGISTRACIJĄ Į LIETUVOS DIENAS  
FATIMOJE SPALIO 19–22 D.

2017 metais Fatimoje (Portugalija) švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 
metų jubiliejus. Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į Lietuvių piligrimystę vyks-
tant į šią visame pasaulyje garsią šventovę.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija kviečia parapijiečius vykti kartu su Vilniaus Arkivys-
kupijos organizuojama piligrimų grupe. Visus norinčius jungtis prie parapijos piligrimų grupės 
kviečiame registruotis mūsų parapijos raštinėje el.paštu: info@bernardinai.lt. Registruojantis 
nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, bei el. pašto adresą. Turint daugiau detalių apie 
kelionės trukmę, kainą, registracijos ir mokėjimo terminus su užsiregistravusiais bus susisiekta.
Daugiau informacijos apie kelionės programą galite rasti tinklapyje www.katalikai.lt.  
Pastaba: sąlygos gali būti kiek kitokios nei siūlomos kitų vyskupijų ir nurodytos šiame tinklapyje  
(kelionės trukmė, kaina, pradinis įnašas ir pan.).

tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs 
tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį 
garbinti“. 

Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis 
valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno 
ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o 
mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas at-
eina iš žydų. Bet ateis valanda,- jau dabar ji yra,- 

kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. 
Ir pats Tėvas tokių garbintojų 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. Atėjęs jis 
mums viską paskelbs“. 

Jėzus jai taria: „Tai aš, kuris su tavimi kalbu!“

PILIGRIMINIS ŽYGIS VYRAMS  
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras 19–35 metų vyrus, kovo 25–26 
dienomis kviečia į piligriminį žygį „Tvirtai laikykitės tikėjimo“ (1 Kor 16, 
13). Kartu eis vyskupas Arūnas Poniškaitis ir teologijos mokslų dr. Valdas 
Mackela. Dalyvio įnašas: 15 €. Daugiau informacijos: +370 622 68416 
(Martynas), vajcui@gmail.com, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro – 
VAJC facebook paskyroje.

PARODA  
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta ukmergiškių Egidijaus Darulio ir Kristinos Darulienės 
miniatiūrų paroda „Gamtos ženklai“, kuri buvo apdovanota, kaip „Geriausias Ukmergės rajono 
metų meninis projektas“. Paroda veiks nuo kovo 5 iki balandžio 1 dienos.

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI  
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai 
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje „Šlovink 
Viešpatį, mano siela!“. Renkamės kovo 28d. 18.30 val. Bernardinų jaunimo rūsyje adresu Mairo-
nio g. 10–3, Vilnius. Šlovins Artūras Chalikovas.

„Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai"
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Bernardinų jaunimo centras kviečia į Andrejaus Tarkovskio filmo „Soliaris“ peržiūrą. 
Peržiūra vyks kovo 27 d. 18.30 val. Bernardinų bendruomenės centre (įėjimas iš kiemo pusės per 
bažnyčią). Filmo peržiūroje dalyvaus ir diskusiją ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Daugiau informacijos: tel. +370 686 73408, Gintarija. ir tel. +370 662 51793, Vidmantė. 
Visi esate labai laukiami. 

2017 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA 
Norime informuoti, kad 2017 metų jubiliejinė dešimtoji parapijos vasaros stovykla vyks birželio 26 – 
liepos 1 dienomis  poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. Informacija apie registraciją bus skelbiama vėliau.  


