
BERNARDINAI
Bernardinai

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 )  p a r a p i j aS k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 9.00-11.00 val., 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

Gegužinės pamaldos  
Švč. Mergelės Marijos garbei 

Pasaulinė maldos už dvasinius  
pašaukimus diena
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Aš – gerasis ganytojas, –  
sako Viešpats; –

aš pažįstu savąsias,  
ir manosios pažįsta mane. 

Jn 10, 14 

Jėzus žydams pasakė: 
„Manosios avys klauso mano balso; 

aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. 
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos 
nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš 
mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, 
yra aukščiau už viską, ir niekas jų neiš-
plėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame 
viena“.

EVANGELIJA (Jn 10, 27–30)   

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-kovo mėnesiais. 

Yra pateiktas prašymas šilumos tiekėjams apmokėti įsiskolinimą už šildymą dalimis iki spalio 
mėnesio. 
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
2022 m. vasaris – 8047 Eur
2022 m. kovas – 4506 Eur

Surinktos aukos šildymo išlaidoms:
2021 m. gruodis – 1863 Eur   
2022 m. sausis –   560 Eur
2022 m. vasaris – 815 Eur
2022 m. kovas – 360 Eur

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į PARAPIJOS STOVYKLĄ       
Registracija į parapijos vasaros stovyklą „FRATELLI 
TUTTI“ eina į pabaigą – vietų kambariuose ir name-
liuose jau nebeliko. Nespėjusius užsiregistruoti, bet 
norinčius dalyvauti registruosime į „rezervinį“ sąrašą, 
iš kurio bus galimybė persikelti į dalyvių sąrašą (jei 
dėl kokių nors priežasčių kas nors atsisakys dalyvauti 
iš suspėjusių užsiregistruoti sąrašo). 
Dar yra vietų gyventi stovykloje savo atsivežtose pala-
pinėse, tad norintys dar gali spėti užsiregistruoti, nu-
rodant, kad gyvens palapinėje. 

Plačiau apie registraciją į parapijos stovyklą – informacijoje www.bernardinuparapija.lt  
(https://www.bernardinuparapija.lt/pradinis/skelbimai/574-parapijos-vasaros-stovykla-2022)

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE       
Audrius Balčėtis. Fotografijų paroda VANDENS KELIAS Ber-
nardinų bendruomenės centre ir ilgajame koridoriuje nuo gegužės 
6 d. iki birželio 17 d. 

„Sustok, akimirka žavinga“. Šie klasiko žodžiai – mano variklis, kuris 
mane stumia ir motyvuoja naujam užsiėmimui. Mėginu fotografuo-
ti, Savo fotografijose bandau užfiksuoti ir pateikti mane dominančią 
ir traukiančią senąją architektūrą, kuri simbolizuoja gyvybės kelią.“ 
Audrius Balčėtis.



Bernardinai

w w w . b e r n a r d i n u p a r a p i j a . l tV 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 )  p a r a p i j a

Jo avys pažįsta Jo balsą
Kuo šventesnis yra žmogus, tuo mažiau jį su-
pranta pasaulio žmonės. Visi, kurie turi bet 
kokią gyvo tikėjimo kibirkštėlę, jį atitinkamai 
supras, ir kuo šventesnis yra žmogus, tuo labiau 
jie bus patraukti. Tačiau kuo jis bus šventesnis, 
tuo tie, kurie tarnauja pasauliui, bus jam akli 
arba jį niekins ir jo nemėgs. Kaip sakiau, tai nu-
tiko mūsų Viešpačiui. Jis buvo visas šventas, bet 
„šviesa spindėjo tamsoje, ir tamsa jos nesuprato" 
(Plg. Jn 1, 5). Jo artimieji Juo netikėjo. O jei 
dėl tos priežasties, kurią minėjau, taip būtų at-
sitikę, tikrai kyla klausimas, ar mes Jį būtume 
supratę geriau nei jie: jei Jis būtų buvęs mūsų 
kaimynas ar mūsų šeimos narys, ar būtume at-

skyrę Jį nuo bet ko kito, kuris g yvena teisingai 
ir yra romaus elgesio, ar nebūtume atskyrę, nors 
gerbtume Jį (koks žodis! kokia kalba, vartojama 
kalbėti apie Aukščiausią jį Dievą!). 
Net jei mes būtume nuėję taip toli, ar nebūtume 
Jo laikę keistu, ekscentrišku, ekstravagantišku ir 
manieringu. Dar mažiau mes būtume pastebėję 
bet kokias kibirkštis tos šlovės, kurią Jis turėjo 
su Tėvu prieš pasaulio sukūrimą ir kuri buvo tik 
paslėpta, bet neužgesinta Jo žemiškojo taberna-
kulio. Tai iš tiesų yra labai baisi mintis, nes jei 
Jis būtų arti mūsų ilgą laiką ir mes nematytume 
nieko nuostabaus Jame, tai galėtų būti įrodymas, 
kad mes nesame Jo - juk: „avys paskui Jį seka, 
nes pažįsta Jo balsą" (Jn 10, 4). Tai galėtų būti 
įrodymas, kad mes nepažintume Jo ir nesigrožė-
tume Jo didybe, negarbintume Jo šlovės, nemylė-
tume Jo tobulumo, jei mums būtų leista stoti Jo 
akivaizdon danguje.

Kardinolas  
Džonas Henris Niumanas, † 1890
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Apd 13, 14. 43–52: Štai mes kreipiamės į pagonis
Ps 100. P.: Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. / Aleliuja.

Apr 7, 9. 14b–17:  Avinėlis juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių
Jn 10, 27–30: † Savo avims aš duodu amžinąjį gyvenimą

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 ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui.“

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ PROGRAMA  
„ŠEIMŲ DRAUGYSTĖ“

Vilniaus Bernardinų parapijos bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie 
Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Norinčius bendrauti, palaikyti, kurti 
bičiuliškus ryšius tarp ukrainiečių ir lietuvių šeimų ar asmenų, kviečiame solidarumui su Ukrai-
nos žmonėmis, bėgančiais nuo karo ir turinčiais palikti savo Tėvynę.
Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos, kviečiame užpildyti anketą, kurią rasite parapijos 
internetinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt arba facebook’o paskyroje Vilniaus bernardinai. 
Programos „Šeimų draugystė“ koordinatorė – Kristina, tel: +370 662 48404, kviciute@gmail.com 
Daugiau informacijos www.bernardinuparapija.lt ir facebook’o paskyroje Vilniaus bernardinai

IV VELYKŲ SEKMADIENĮ BAŽNYČIA  
MELDŽIASI UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS

Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dova-
na, ji perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios 
ganytojų, tų, kurie tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų ugdymo tarnybą, ar net paprastą 
tikintįjį.

BERNARDINŲ VELYKŲ  
LABDAROS KONCERTAS 

Kiek truks Ukrainos kryžiaus kelias niekas nežino, 
todėl nepavarkime būti kartu iki šio kelio pabaigos...
2022 m. gegužės 8 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pran-

ciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas ir Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ kviečia į paramos 
Ukrainos žmonėms koncertą PRISIKĖLIMO VILTIS Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčioje, Maironio g. 8, Vilnius
Koncerte dalyvaus: 
Kseniya Bakhritdinova-Kravchuk – Ukrainos nacionalinio operos teatro solistė, koncertavusi su 
pasaulinio garso dirigentu Riccardo Muti, surengusi koncertus Vokietijoje, Ispanijoje, Lenkijoje.
Yuliya Vakulovych – Charkivo ir Odesos  operos teatrų solistė. 
Eugenijus Chrebtovas – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas. Vilniaus Bernar-
dinų bažnyčios chorai „Langas“ ir „Švento Pranciškaus paukšteliai“. Vadovė Rita Kraucevičiūtė, 
chormeisteriai Eglė Ignatavičienė, Gabrielius Gaidamavičius, koncertmeisterė Raminta Gocen-
tienė. Koncertą ves kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Koncerto metu surinktos lėšos bus tikslingai skiriamos ukrainiečių pabėgėlių maitinimui laikinai 
įkurtame Bazilijonų vienuolyno viešbutyje. Tuo rūpinasi katalikų  vyrų brolija „Kolumbo riteriai“, 
kurios nariai viešbutyje apgyvendino 90 ukrainiečių. Arkivyskupijos kurija padengia komuna-
lines išlaidas, o „Kolumbo riteriai“ rūpinasi išlaikymu. Vien žmonių maitinimui kasdien reikia  
apie 500 Eur. 
Paramą prašome pervesti į „Kolumbo riterių“ sąskaitą: 
VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba 
Juridinio asmens kodas 303372681 
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761 
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui.
Parama bus renkama ir koncerto metu.


