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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. Andrius Nenėnas 
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
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Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: 
„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“    plg. Mt 17, 5

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė 
į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda 
visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai 
balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su 
juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindu-
lingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, 
būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo 
apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą 
ir stovinčius šalia jo du vyrus. 

Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mo-

kytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris 
palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Eli-
jui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, 
užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į 
debesį, mokiniai nusigando. 

O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano iš-
rinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nuskam-
bėjus, Jėzus liko vienas. 

O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė 
apie savo regėjimą. 

EVANGELIJA (Lk 9, 28b–36)   

KRYŽIAUS KELIO STOČIŲ PAVEIKSLAI MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Šią gavėnią mūsų bažnyčios kairėje navoje pakabinti Kryžiaus kelio stočių paveikslai. 
Šiuos darbus 1991 metais sukūrė dailininkė Laima Kėrienė. Visus kviečiame nuošir-
džiai apmąstyti  Kryžiaus kelią. 

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE
Dailininkės, tapytojos Loretos Zdanavičienės darbų paroda ,,ŽIEDAS ŽYDI. Praeities-dabarties 
laiko aspektai“. Kovo 9 – balandžio 7 dienomis Bernardinų galerijoje, III aukšte (Maironio g.10, 
Vilnius). Kviečiame aplankyti. 

GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs 
verksmai.  

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Gavėnios rekolekcijos jaunimui „Išpažintis ir atleidimas“ balandžio 1-3 d. Pavilnio rekolekcijų 
namuose su kun. Povilu Narijausku iš Dievo gailestingumo šventovės. Auka už rekolekcijas 40 €, 
registracija: www.bjcentras.lt  

DVASINĖ PAGALBA NERAMIU METU
Vykstant karui Ukrainoje, žmonės išgyvena padidintą nerimą. Yra kunigų, vienuolių ir pasaulie-
čių, pasiruošusių padėti, skirti dėmesį ir dvasinę pagalbą Lietuvos gyventojams ir atvykstantiems 
karo pabėgėliams. Kviečiame Lietuvos gyventojus, priėmusius Ukrainos piliečius, taip pat pasiū-
lyti dvasinės pagalbos galimybę atvykusiems. (Platesnė info žr. https://www.vilnensis.lt/ dvasine-
pagalba-karo-ukrainoje-metu/)
Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje galite kreiptis į brolius:
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM: arunas.peskaitis@gmail.com, tel. +370 687 87998; 
br. kun. Andrius Nenėnas OFM: nenenuks@yahoo.com, tel. +370 616 83092; 
br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM: ramunasmizgiris@gmail.com, tel. +370 618 54604;
br. kun. Juozapas Marija Žukauskas: br.juozapas@gmail.com, tel. +370 687 80989;
br. kun. Julius Sasnauskas OFM: julius@mstudija.lt, tel. +370 699 96179.

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. 

1,2%
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TEIKIANTIEMS PASTOGĘ

Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį –  
užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo  
karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams: 
stipruskartu.lt 

PRISIDĖKITE FINANSIŠKAI

Humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocia-
linei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti galite 
aukoti: 
aukok.lt arba  ✆ 1485 – 5 Eur.
Tiesiogiai Vilniaus arkivyskupijos Caritui lėšas 
skirti galite Paysera, bankiniu pavedimu.
Galite skirti lėšas Ukrainos Caritui, kuris 
teikia humanitarinę pagalbą šiuo metu  
nukentėjusiems ukrainiečiams:
Lietuvos Caritas 
Įmonės kodas:192066334 
Banko sąskaitos Nr.: 
LT027300010137182270 
AB bankas Swedbank

II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 15, 5–12. 17–18: Dievas sudaro sandorą su ištikimuoju Abraomu
Ps 27: P. Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Fil 3, 17 – 4, 1: Kristus padarys mus panašius į savo garbingąjį kūną
Lk 9, 28b–36: † Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė

Šio II Gavėnios sekmadienio pagrindinė 
tema – Sandora, kuri gimsta iš pokalbio-di-
alogo su Dievu. Viešpats kalbasi su Abraomu 
ir pokalbyje gimsta Sandora. Dievas pažada 
Abraomui, kuris buvo senyvo amžiaus ir 
bevaikis, nesuskaitomą daugybę palikuonių. 
Abraomas atsiliepia tikėjimu ir taip tampa 
tikėjimo protėviu, pirmuoju žmogumi pati-
kėjusiu Dievo pažadu, o mes, per tikėjimą 
esame ta nesuskaitoma daugybė jo palikuo-
nių. Jėzaus malda ant Taboro kalno mums 
dar kartą parodo, jog jis g yvena nuolatinėje 
Sandoroje su Tėvu ir jo atsimainymas - tai 
regimas ženklas nuolatinio Sūnaus dialogo su 
Dievu. Antrame skaitinyje Paulius pabrėžia, 
jog, jeigu mes taip pat g yvensime nuolatinia-
me dialoge su Viešpačiu, nuolatinėje maldoje, 
jis "pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį 
panašų į savo garbingą jį kūną", mes taip pat 
būsime perkeisti, kaip jis, nušvis mūsų veidai, 
mūsų išorė. 

Lukas pabrėžia, jog Jėzui "besimeldžiant 
jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabu-
žiai pasidarė skaisčiai balti". Veidas – kūno 
dalis, kurioje labiausiai atsispindi žmogaus 
tapatybė. Ne veltui veidą rasime pase ar 
asmens tapatybės kortelėje. Evangelija pa-
brėžia - maldoje persikeičia veidas. Manau, 
jog galėtume patvirtinti, gal būt esame tai 
matę ar patyrę – po gilios, nuoširdžios maldos 
žmogaus veidas spindi. O ypač tų, kurie nuo-
lat g yvena maldoje. Malda gilina žmogaus 
Sandorą su Dievu, maldoje panašėjame į tą, 
su kuriuo kalbamės, į tą, kuriam meldžiamės, 
kuris mums atsako. Panašėjame į Dievą, 
tampame Dievo vaikais. Šios patirties paga-
voje Petras sušunka: „Mokytojau, kaip gera 
mums čia!"... noriu čia pasistatyti palapinę, 
likti čia visam laikui. 
Tikėjimas ir malda yra pagrindiniai ele-

mentai, reikalingi, kad Sandora tarp Dievo 
ir žmogaus įvyktų. Kad tikėjimas ir malda 
mumyse augtų, reikalingas nuolankumas ir 
ištikimybė. Dykumos tėvai sako:  
"Širdis privalo trokšti nuolat melstis Dievui. 
Jei nori tai pasiekti, pradėk, netingėk, ir 
Dievas tave palaimins". 

Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS 

SVARBU ŽINOTI
Kovo 7 d.  Vilniuje pradėjo veikti karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo ir registracijos 
punktas. Adresas: Vilnius, Minties g. 3 (Žirmūnuose).

Registracijos centre vykdomos migracijos procedūros ir paskirstymas į laikino apgyvendinimo 
vietas, čia pabėgėliai gali apsistoti iki 72 val. Registracijos centras veikia visą parą.

Migracijos departamentas informuoja, kad dėl karo veiksmų savarankiškai iš Ukrainos į Lietuvą 
atvykę, neturintys kur apsistoti arba jau pasirinktose vietose apsigyvenę Ukrainos piliečiai ir jų 
šeimos nariai kviečiami atvykti į artimiausią jiems Migracijos departamento teritorinį skyrių ir re-
gistruotis. Taip greičiau bus suteikta reikiama pagalba ir sutvarkyti dokumentai buvimui Lietuvos 
Respublikoje. Registracijai suaugusieji kartu turi atsivesti vaikus.

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.“

SAVANORIAUKITE

Kviečiame teikti tiesioginę ir netiesioginę 
pagalbą ukrainiečiams (registruojant žmones, 
rūšiuojant ir dalinant humanitarinius paketus, 
organizuojant užimtumo veiklas).  
Pildykite anketą: 
https://docs.google.com/forms

KREIPKITĖS

Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių 
integracijos programos kontaktai:
✆ 8 607 82 894 (darbo dienomis  
9.00-21.00 val.; savaitgaliais 10.00-21.00 val.)
✎ kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Kalvarijų g. 39, Vilnius
VA Caritas ✆ (8 5) 261 1014  
(darbo dienomis 8.30-16.30 val.)


