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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

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS 2020 gegužės 31 d.Nr. 785

EVANGELIJA (Jn 20, 19–23)   
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, 

kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės 
esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidu-
ryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. 
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip 
mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. 
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite 
Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, 
tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – 
sulaikytos“.

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink!

Iš Sekminių sekvencijos

Ateik, Šventoji Dvasia, 
pripildyk savo tikinčiųjų 

širdis ir įžiebk jose savo 
meilės ugnį.

Mt 28, 19. 20 

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 02-04 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -461 Eur

02-04 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 16460 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 17426 Eur
Iš viso įplaukų: 33886 Eur

02-04 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 29814 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 5947 Eur
Iš viso išlaidų: 35761 Eur

02-04 mėn. balansas "+" ; "-":  -1875 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -2336 Eur

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. Nuo šių metų keičiasi procentinė paramai skiriamo GPM dalis. 
Paramos gavėjams galima bus skirti 1,2 % pajamų mokesčio (GPM).
Primename duomenis, reikalingus pildant prašymo formą (FR0512 versija 4):
Gavėjo tipas  E1 laukelis – 2, 
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis – 192095229
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, pajamas deklaruoti ir teikti prašymus skirti 
pajamų mokesčio dalį reikės iki liepos 1 d. tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio dekla-
ravimo sistemą (EDS).

TĖVO DIENOS OKTAVA      
Bernardinų bažnyčioje birželio 7–14 d. švenčiama Tėvo dienos oktava. Ta inten-
cija Mišių liturgija vyks pirmadienį 12 val., nuo antradienio iki šeštadienio 18 val., 
o sekmadieniais (birželio 7 d. ir 14 d.) – 17 val. Savo gyvų ir mirusių tėvelių bei 
senelių vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. 

GRĮŽTA TRADICINĖ ADORACIJA KRISTAUS LAIPTŲ KOPLYČIOJE       
Su džiaugsmu pranešame, kad atnaujinama tradicinė adoracija vieną kartą per mėnesį Kristaus 
laiptų koplyčioje Maironio gatvėje, šalia įėjimo į Bernardinų bažnyčią. 
Adoracija vyks paskutinį mėnesio penktadienį iš karto po penktadienio mišių 19 val. iki kitų 
mišių 9 val. šeštadienį ryte.
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SEKMINIŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
Ps 104. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

1 Kor 12, 3b–7. 12–13:  Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,  
kad sudarytume vieną kūną  

Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...
Jn 20, 19–23: † Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.  

Imkite Šventąją Dvasią 

GYVASIS ŠVENTOSIOS DVASIOS VANDUO 
Iš šventojo vyskupo Kirilo Jeruzaliečio Katechezių

Vanduo, kurį jam duosiu, taps 
jame versme vandens, trykštan-
čio į amžinąjį gyvenimą. Tai 
yra naujoviškas vanduo, jis 
teikia gyvybę ir trykšta; 
trykšta tiems, kurie jo 
verti. Tačiau kodėl dvasios 
malonę Viešpats pavadino 
vandeniu? Todėl, kad van-
duo viską palaiko; vanduo 
yra augalijos ir gyvūnijos 
pradmuo; vanduo iškrenta 
iš dangaus lietumi; jis iškrenta 
vienodai ir esti vienodo pavidalo, 
tačiau jo poveikis kuo įvairiausias: vienoks 
jis palmėje, kitoks vynmedyje, ir visoje kūri-
nijoje vis kitoniškas; nors jis yra vienodas ir 
neturi skirtingų pavidalų, nors jis nekinta ir 
neiškrenta tai šioks, tai anoks, bet prisitaiko 
prie jį priimančių kūrinių sandaros ir kiekvie-
ną atitinkamai veikia.

Taip pat veikia ir Šventoji Dvasia. Nors vie-
na, vienoda ir nedaloma, ji kiekvienam dali-
ja malonę, kaip jai patinka. Ir lygiai kaip iš-
džiuvęs medis, pagirdytas vandeniu, sukrauna 
pumpurus, taip ir nuodėminga siela, atgaila ta-
pusi verta priimti Šventosios Dvasios dovaną, 

veda teisumo vaisius. Nors Dvasia 
yra viena ir vienoda, tačiau Die-

vo valia ir Kristaus vardu jos 
veikimas esti įvairiopas.

Antai ji pasinaudoja kie-
no nors iškalba skleisti iš-
mintį; kito sielą ji nušvie-
čia pranašyste; vienam ji 
duoda galią išvaryti nety-
rąsias dvasias, kitam sutei-

kia dovaną aiškinti Šventąjį 
Raštą. Šį ji pastiprina laikytis 

skaistybės, aną pamoko gai-
lestingumo darbų; vieną ji išmoko 

pasninkauti ir pakelti asketinio gyvenimo 
pratybas, kitą – niekinti kūno malonumus; dar 
kitą ji parengia kankinystei; kiekvieną ji veikia 
vis kitaip, tačiau pati ji niekada netampa kito-
niška, kaip yra parašyta: Kiekvienam yra sutei-
kiama Dvasios apraiška bendram labui.

Ramiai ir švelniai ji prisiartina, malonus ir 
kvapnus josios dvelksmas, pats lengviausias jos 
jungas. Apie jos atėjimą perspėja sutviskantys 
šviesos ir žinojimo spinduliai. Ji ateina ir paro-
do tikro globėjo meilę: ateina gelbėti, gydyti, 
mokyti, raginti, sustiprinti, paguosti, apšvies-
ti sielų, pirmiausia ją priimančio, o paskui,  

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. 
Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nu-
statytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, 
būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuo-
se. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po trupu-
tį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. 
Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

 Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.
 Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaiko-

mas  saugus atstumas tarp žmonių. Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų  
klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju.

 Trečia, kviečiame parapijų klebonus, administratorius, rektoratų rektorius ir katechetus  
užtikrinti, kad būtų užbaigtos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programos.

 Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą Pirmoji Komunija gali būti teikiama nuo birželio  
1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d.

 Kunigai ir katechetai tepamoko besiruošiančiuosius sakramentams pagarbiai ir teisingai  
priimti šv. Komuniją į ranką.

 Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmi-
mas jų vaikams gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

 Šešta, laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų galima rengti religines procesijas.
 Septinta, pastaruoju metu visi drauge šaukiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio mėne-

sio kiekvieną vakarą 20 val. mus jungusio maldos tilto vaisiai akivaizdūs. Nuo birželio 1 d.  
varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad  
liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Lietuvos vyskupai dalinasi naujausia informacija tikintiesiems

DĖL KRIKŠTO, I KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO  
SAKRAMENTŲ PRIĖMIMO

Laikantis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemo-
nių, vaikų grupių Pirmos Komunijos sakramentų teikimų šventės vyks 
nuo birželio 1 d. šiokiadieniais ir šeštadieniais. Suaugusiųjų bei jaunuo-
lių Sutvirtinimo sakramentų teikimų šventės vyks nuo birželio 16 d.  
Sakramentai nedidelėmis grupėmis bus teikiami pagal iš anksto sude-
rintą grafiką. 
Dėl kylančių klausimų kreipkitės tel. +370 616 96929, Violeta.

per jį, ir kitų.
Ir kaip žmogus, kuris anksčiau gyveno tam-

soje, staiga išvydęs saulę, kūno akimis gaudo 
šviesą ir aiškiai regi tai, ko iki tol neregėjo; taip 

ir tas, kuris nusipelnė gauti Šventosios Dvasios 
dovaną, yra apšviečiamas sieloje ir, pranokęs 
žmogaus galimybes, regi tai, ko anksčiau ne-
žinojo. 


