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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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2022 M. 12 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -9232 Eur

12 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 14293 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 13897 Eur
Iš viso įplaukų: 28190 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 16353 Eur,  
t. sk. šildymo išlaidos – 7094 Eur.
2. Kitos (liturgija, karitatyvinė ir sielovadinė 
veikla, parama, labdara, renginiai): 7301 Eur
Iš viso išlaidų: 23654 Eur
12 mėn. balansas "+" ; "-": 4536 Eur

Likutis 2022 gruodžio 31 d: -4696 Eur

Būkite linksmi ir džiūgaukite,  
nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.     

Mt 5, 12a  

IV EILINIS SEKMADIENIS 2023 sausio 29 d.Nr. 873 (5)

Anuo metu Jėzus, matydamas minias, užkopė 
į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 
Atvėręs lūpas jis mokė:

„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dan-
gaus Karalystė.

Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.
Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, 

nes jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gai-

lestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami 

Dievo vaikais.
Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų 

yra Dangaus Karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir 

persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būki-
te linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gau-
sus atlygis danguje.“

EVANGELIJA (Mt 5, 1–12a)   

                          SEKMADIENIO SRIUBA   
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidi-
niame kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį 
Šv.Augustino agurkinę sriubą virs LRT laidos „Išpažinimai“ kūrybinė 
grupė.
Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!

GALIMYBĖ AUKOTI SKAITMENINIU BŪDU  
Sausio 29 d., sekmadienį, po 10.30 val. Šv. Mišių bus galima paaukoti skaitmeniniu būdu. Jeigu 
paaukoti trukdo grynųjų pinigų neturėjimas, dabar galite aukoti naudodami mokėjimo kortelę, 
išmanųjį telefoną. Pasibaigus pamaldoms, prie knygynėlio jūsų lauks patarnautojas su elektroni-
niu skaitytuvu. Jei techninės galimybės leis, šiuo būdu galima bus aukoti kiekvieną sekmadienį po 
šv. Mišių. Dėkojame už dosnumą.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM  
Sausio 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.  
Žiūrėsime vokiečių dramą „Crescendo“, kurią režisavo Droras Zahavi. Filmo premjera įvyko tarp-
tautiniame Miuncheno kino festivalyje 2019 m. liepos 3 d., kur sulaukė 10 minučių ovacijų. 
Pagrindinis filmo veikėjas – dirigentas Eduardas Šporkas, kuriam metamas iššūkis suburti bendrą 
Izraelio ir Palestinos jaunimo orkestrą. 
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos:  
Titas, tel. +370 650 74189.
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Visą gimtadienio savaitę Bažnytinio paveldo muziejus kviečia 
krikščioniškąjį Vilniaus istorijos klodą pažinti nuo pat šaknų 

– Katedros požemių ir kriptų – iki debesų – aukštyn besistie-
biančių bažnyčių bokštų ir kupolų, kurie matyti iš Vilniaus katedros varpinės. Gimtadienio sa-

 IV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sof 2, 3; 3, 12–13: Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir kuklią tautą
Ps 146: P. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė.

1 Kor 1, 26–31: Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna
Mt 5, 1–12a: † Palaiminti beturčiai dvasia

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

Palaiminimais Jėzus 
aiškina dabartinę situaciją 
Dievo karalystės, Dievo 
neužtarnautos malonės 
šviesoje. Šie palaiminimai 
išsakyti trumpai, aiškiai ir 

pranašišku tonu. Jėzus skelbė Dievo karalystės 
atėjimą kaip pranašas Izaijas išpranašavo: 
vargdieniams, liūdintiems ir alkaniesiems (Iz 
58,6-10; 61,1-3; 49,8-13). Dievo Karalystė 
nenumaldomai artėja, tačiau ne dėl to, kad 
žmonės kažkaip ją užsidirba, bet dėl to, kad 
Dievas taip pats nusprendė gelbėti. Palaimini-
mais svarbu parodyti naują ją laikyseną, kuri 
atvertų pasitikti neužtarnautą Dievo malonę.   
Kadangi palaiminimai buvo pirmiausia skirti 
pirmiesiems krikščionims, galime manyti, kad 
jie atkreipia dėmesį į jų socialinę padėtį. Nors 
jie ir vargsta, alkani, liūdni ir yra persekiojami, 

viltis visada lieka, kad Dievo suteiks atlygį, 
kuris nepriklauso nuo socialinės situacijos. 
Atlygis tikrai bus. Ta vargingumo, alkanumo ir 
liūdnumo būklė nurodo ne materialią išraišką, 
bet dvasinę būseną. Palaiminti bus tie, kurie 
dvasiškai yra vargdieniai, alkani ir liūdintys 
prieš Dievą. 
Tolesni palaiminimai kalba apie gailestingu-
mą (meilę ir atlaidumą), romumą (tai siejasi 
su dvasiniu vargingumu) ir taikdarystę (arba 
pasiruošimą  ir atvirumą taikai). Šios savybės 
buvo paties Jėzaus būdo bruožai. Jėzus save 
sulygino su gailestingu samariečiu, apie save 
sakė - „aš esu romus“ - ir buvo taikdarys. 
Gyvendami palaiminimais, g yvename Jėzaus 
dvasia ir mintimi. 

 
kun. Mindaugas Malinauskas SJ

KALĖDAIČIAI         
Mūsų kioskelyje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

MININT 700 METŲ SUKAKTĮ NUO  
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO LAIŠKŲ  
KRIKŠČIONIŠKAM PASAULIUI, BAŽNYČIA 
JUNGIASI Į VILNIAUS GIMTADIENIO ŠVENTĘ

vaitę lankytojai kviečiami į ekskursijas, paskaitas, parodas. Daugiau informacijos ir registracija 
į renginius: tel. +370 5 269 7800; +370 600 12 080, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA  
Vasario 4 d., šeštadienį, visi besidomintys Vilniumi ir jo istorija kviečiami į tarptautinę moks-
linę konferenciją „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“, kuri vyks 
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius). Renginys prasidės 9 val.  
šv. Mišiomis.
Vienas iš konferencijos rengėjų kun. dr. Vladimiras Solovej teigia: „Vilnius per savo 700 metų 
istoriją niekada nebuvo vienišas, uždaras ar izoliuotas nuo kitų miestų. Konferencijos prelegentų 
pranešimai atskleidžia kai kuriuos reikšmingesnius Vilniaus ryšius su kitais Europos miestais nuo 
Gedimino laikų iki mūsų dienų.“
Pranešimus skaitys: Liudas Jovaiša, Kęstutis Smilgevičius, Marek Adam Dettlaff, Adam Szot, Vil-
ma Žaltauskaitė, Darius Baronas. Diskusijoje dalyvaus: Julius Sasnauskas, Rūta Janonienė, Vy-
tautas Ališauskas, Irena Vaišvilaitė. Diskusiją moderuos: Donatas Puslys. Daugiau informacijos: 
https://www.facebook.com/Vilniausseminarija

KVIEČIAME JAUNIMĄ KELIAUTI Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS LISABONOJE  
Bernardinų parapija kviečia jaunimą keliauti į Pasaulio jaunimo dienas Lisa-
bonoje (Portugalija) ir susitikti su popiežiumi Pranciškumi kartu su milijonu 
jaunimo iš viso pasaulio.
Preliminari kelionės data – liepos 26 d. – rugpjūčio 12 d., preliminari 
kelionės kaina – 700 eur.
Į pagrindinius Jaunimo dienų renginius, kurie vyks rugpjūčio 1 - 6 d. ke-
liausime autobusu. Kelionės maršrutas ir detalės šiuo metu derinamos, vėliau 
paskelbsime visą informaciją.

Į kelionę galima užsirašyti iki vasario 17 d.!
Kreiptis į br. Edviną Jurgutį OFM, telefonas: 8 606 09863, el. paštas: edvinasjurgutis@gmail.com
Neatidėliok popiežiaus Pranciškaus kvietimo į Pasaulio jaunimo dienas. Susitik su juo ir jauni-
mu iš viso pasaulio Lisabonoje!

KVIEČIAME Į REKOLEKCIJAS „ŠVENTOJI DVASIA:  
KAS JI YRA, KĄ IR KAIP JI VEIKIA?“ SU BR. PIJUMI EGLINU, OP   

Rekolekcijos yra organizuojamos Alfa kurso rėmuose, ir jose dalyvauja šio kurso dalyviai, tačiau 
dar yra vietų. Kviečiame pageidaujančius prisijungti prie šių rekolecijų! 
Labai džiaugiames, kad jas ves brolis domininkonas Pijus Eglinas. Rekolekcijos vyks Vilniuje, 
Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70) š. m. vasario 10-12 d.
Su išsamia rekolekcijų programa galite susipažinti parapijos internetinėje svetainėje (https://www.
bernardinuparapija.lt) arba parapijos facebook paskyroje (https://www.facebook.com/VilniausBer-
nardinai). Minėtais adresais galite registruotis į šias rekolekcijas, pervesti auką už rekolekcijas. Jei 
kils klausimų  dėl rekolekcijų ar dalyvavimo jose, rašykite adresu: aurimas.m.juozaitis@gmail.com 
LABAI NUOŠIRDŽIAI kviečiame prisijungti visus pageidaujančius! Tikrai nepasigailėsite!

Rekolekcijų organizatoriai


