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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. 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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M. 01 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: 0 Eur

01 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 8569 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 8738 Eur
Iš viso įplaukų: 17307 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 14942 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 2830 Eur
Iš viso išlaidų: 17772 Eur

01 mėn. balansas "+" ; "-": 465 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -465 Eur

VIII EILINIS SEKMADIENIS 2022 vasario 27 d.Nr. 836 (9)

Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje. 
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.  Fil 2, 15–16   

Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar 
gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę?! 

Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvie-
nas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip 
mokytojas. 

Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o ne-
pastebi rąsto savojoje?! Ir kaip gali sakyti broliui: 
'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats 
nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, 

pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pa-
žiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. 

Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vai-
sius, nei vėl – netikusio, kuris megztų gerus 
vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. 
Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio 
neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo 
širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo loby-
no ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi 
širdis“. 

EVANGELIJA (Lk 6, 39–45)   

PELENŲ DIENA IR GAVĖNIOS PRADŽIA
Kovo 2 d. (trečiadienį) – Pelenų dieną pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo 
galvos (kaip atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia. Šv. Mišios ir pelenų 
šventinimas mūsų bažnyčioje – 7.30 ir 18 val. 

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS
Mieli parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukoja Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Šiemet pakilus šildymo kainoms, be Jūsų pagalbos neišsiversime, todėl kas galite, maloniai 
prašome paremti ar padėti surasti rėmėjų. 
Supažindiname su šilumos energijos sąskaitomis ir Jūsų paaukota suma už bažnyčios šildymą 
gruodžio, sausio mėnesiais. 

Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 
• Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
• Per Bank-link sistemą (Paysera),
• Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
• Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui 
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

Šilumos energijos sąskaitos: 
2021 m. gruodis – 6912 Eur.    
2022 m. sausis –   8004 Eur.

Surinktos aukos šildymo išlaidoms:
2021 m. gruodis – 1863 Eur.    
2022 m. sausis –   560 Eur.
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Sir 27, 4–7: Nė vieno negirki, kol nesi jo išklausęs 
Ps 92: P. Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

1 Kor 15, 54–58: Duok mums pergalę per Jėzų Kristų
Lk 6, 39–45: † Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis

Jėzus moko mus skaidrumo ir teisingumo 
neapsiribodamas bendrais nurodymais, tačiau 
nubrėždamas mūsų g yvenimo kelią.

Būdami akli, neturime vadovauti kitiems 
akliesiems, o jausdami savo akyje rąstą, 
neturime teisės siūlytis pašalinti iš kito akies 
šapelį. Jei esame „geri medžiai“, mūsų elgesys 
ir žodžiai atneš gerus vaisius, tačiau priešin-
gu atveju neturėtume tikėtis gausaus saldžių 
vaisių, sultingų vynuogių ir prisirpusių figų 
derliaus, - to, ko mes, deja, paprastai laukia-
me, manydami, jog pakanka vien tik išorinių 
pastangų, o tuo tarpu visa sėkmė ar nesėkmė 
slypi mūsų širdyje.

Jei esame blogi savyje, tai ir mūsų širdis yra 
sugedusi ir iš jos vargiai tesugebėsime ištraukti 
ką nors gero.

Kartais su pavydu žvelgiame į žmones, ku-
riems, atrodo, labai lengva bendrauti su kitais, 
rasti bendrą kalbą, jų visi laukia, džiaugiasi 
juos matydami, bet iš tiesų tai yra geros širdies 
apraiška.  „Burna kalba tai, ko pertekusi 

širdis“, – pastebi Jėzus.
Mumyse esantis gėris ir blogis savotiškai tar-

si kovoja vienas su kitu, ir bet kuris jausmas 
gali paimti viršų. Mums reikia melsti Dievą 
malonės, kad visuomet mokėtume tinkamai 
pasirinkti savo širdies lobyne.

Drauge, mąstant apie savo kalbą, ištariamus 
žodžius, dera prisiminti ir sugebėjimą laikytis 
tylos. Norėdami pasitarnauti savo broliams, 
turime išmokti to nuostabaus diskretiškumo, 
kad nebūtų taip, jog išplepame tai, ką reikėtų 
nutylėti, ir tylime tada, kai reikia garsiai 
šaukti. Juk tai, ką garsiai pasakome, visuomet 
yra pagimdyta mumyse skambančios Dievo 
tylos, į kurią visuomet privalome įsiklausyti, 
kad mūsų žodžiai atneštų „gerus vaisius“.

Jėzus yra Žodis… Tiesos Žodis, gelbstintis 
Žodis, g ydantis Žodis, išklausantis Žodis… 
Žodis, perkeičiantis ir mūsų širdis…

(Mons. Adolfas Grušas)

Popiežius Pranciškus išsakė gilų skausmą 
dėl blogėjančios situacijos Ukrainoje ir pa-
skelbė pasninko už taiką dieną. Kalbėdamas 
trečiadienį, vasario 23 d., popiežius prašė 
šalių susilaikyti nuo destabilizuojančių ir 
tarptautinę teisę diskredituojančių veiksmų, 
o Taikos Karalienės – kad apsaugotų pasau-
lį nuo karo beprotybės. Pasninko ir maldos 
už taiką diena numatyta Pelenų trečiadienį, 
kovo 2 dieną.

„Širdyje jaučiu didelį skausmą dėl Ukrai-
noje pablogėjusios situacijos“, – pasakė popie-
žius, kreipdamasis į maldininkus. Pranciškus 
sielojosi, kad, „nors pastarosiomis savaitėmis 
buvo dedamos diplomatinės pastangos, atsi-
veria vis labiau gąsdinantys scenarijai“.

„Daug žmonių visame pasaulyje taip pat, 
kaip aš, jaučia nusiminimą ir rūpestį. Dar 
sykį visų taikai grasina šališki interesai“, – 
sakė popiežius.

Jis savo kalboje kreipėsi ir į politinius lyde-
rius: „Norėčiau kreiptis į atsakinguosius už 

politiką, kad jie atliktų rimtą sąžinės atas-
kaitą priešais Dievą – taikos, ne karo Dievą, 
visų mūsų, ne tik kai kurių, Tėvą. Jis nori, 
kad būtume broliai, ne priešai. Prašau visų 
suinteresuotų šalių susilaikyti nuo bet kokių 
gyventojams dar daugiau skausmo sukelian-
čių veiksmų, destabilizuojančių tautų sugyve-
nimą ir diskredituojančių tarptautinę teisę“.

„Trokštu kreiptis į visus – tikinčiuosius ir 
netikinčiuosius. Jėzus mus išmokė atsiliepti į 
velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais 
– malda ir pasninku. Visus kviečiu kovo 2 
dieną, Pelenų trečiadienį, padaryti pasninko 
už taiką diena“, – pasakė popiežius, ypatingai 
paraginęs, kad tikintieji pašvęstų tą dieną in-
tensyviai maldai ir pasninkui.

Kreipimosi dėl Ukrainos taikos pabaigoje 
popiežius meldė Dievo Motinos Marijos už-
tarimo: „Taikos Karalienė teapsaugo pasaulį 
nuo karo beprotybės“, – sakė popiežius Pran-
ciškus.

(Vatican News)

POPIEŽIUS SKELBIA PASNINKO DIENĄ UŽ TAIKĄ

Taikos karalienė teapsaugoja pasaulį nuo karo beprotybės!

2022 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA
Mieli parapijiečiai, norime informuoti, kad 2022 metų liepos 4–9 dienomis vyks tradicinė, jau 
14-oji, parapijos vasaros stovykla. Stovykla šiemet, kaip ir praėjusiais metais, rengiama nuostabioje 
gamtos oazėje Bebrusų kaime (Molėtų r.), prie to paties pavadinimo ežero esančioje stovyklavie-
tėje BEBRUSAI (www.bebrusai.lt). 
Maloniai kviečiame planuoti savo vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
Detalesnę informaciją skelbsime vėliau.

„SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI“ KVIEČIA Į REKOLEKCIJAS
2022 m. kovo 4–6 d. Pavilniyje vyks savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams. 
Rekolekcijas ves Tėvas jėzuitas Eugenijus Puzynia SJ ir sutuoktinių poros. Daly-
vių amžius ir santuokos stažas neribojamas. Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti 
ir dovanoti laiką vienas kitam! 
Registracija ir informacija: www.sutuoktiniususitikimai.lt  
arba el. paštu: sutuoktiniususitikimai@gmail.com

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“ 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai.  Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv. Mykolo 
koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus 
bei padėkas Dievui.“


