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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
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

Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir 
žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: 

„Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – 
Dievo išrinktasis Mesijas!“ 

Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami 
jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gel-
bėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra 
žydų karalius“. 
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžei-

dinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save  

ir mus!“ 
Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, ken-

tėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai ga-
vome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo 
nėra padaręs“. 

Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į 
savo karalystę!“ 

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien 
su manimi būsi rojuje“. 

XXXIV EILINIS SEKMADIENIS 
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

Nr. 638

PARODOS ATIDARYMAS IR FILMO PERŽIŪRA
Lapkričio 20 dieną, po 17 val. šv. Mišių, Bernardinų bendruomenės centro patalpose vyks par-
odos apie pabėgėlius Libane atidarymas ir dokumentinės apybraižos „Žmogiškumo kelyje“ per-
žiūra. Filmo herojai – karo pabėgėliai iš Sirijos bei Irako, ieškantys užuovėjos Libane ir keliantys 
žvilgsnius į Europą. Kodėl arabai veržiasi į Europą užuot patraukę į jiems kultūriškai artimesnius 
kraštus? Ar musulmonai ir krikščionys gali taikiai sugyventi? Kaip turėtų atrodyti pabėgėlių inte-
gracija į Europą? Į šiuos ir panašius klausimus atsako Libano gyventojai ir ten prieglobstį radę pa-
bėgėliai. Po peržiūros vyks diskusija su filmo autoriais Kostu Kajėnu ir Monika Midveryte. Filmo 
trukmė: 35 min. Įgarsinimas lietuviškas. 

FILMŲ VAKARAS JAUNIMUI SU KUN. JULIUMI SASNAUSKU OFM 
Jau antrasis filmų vakaras jaunimui su br. kun. Juliumi Sasnausku OFM – lapkričio 21 d. 
18.30 val. Žiūrėsime rež. Gabriel Axel „BABETĖS PUOTA“ Bernardinų bendruomenės centre  
(Maironio g. 10). Įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią. Ateikite! Esate visi laukiami.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408.

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI 
Advento rekolekcijos jaunimui su br. kun. Andriumi Nenėnu OFM vyks gruodžio 9–11 d. Tri-
napolio rekolekcijų namuose. Tema: Ieškokite ir rasite! Prašoma auka 15 €, o registracija vyksta  
www.bjcentras.lt

ŠV. MIŠIOS GESTŲ KALBA 
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia visus kurčiuosius kartu švęsti  
Šv. Mišias. Trečią kiekvieno mėnesio sekmadienį 13 val. šv. Mišios bus verčiamos gestų kalbos 
vertėjo iš Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro.Pasidalinkite prašau šia žinute su tais, kam 
aktualu. 

KVIEČIAME Į J.LINGIO FILMO „PASKUI MAŽESNĮJĮ BROLĮ“ PERŽIŪRĄ 
„Pranciškau, kodėl visas pasaulis skuba paskui tave ir kiekvienas trokšta pamatyti tave, išgirsti tavo 
žodį, paklusti tau? Tu nesi nei gražus vyras, nei didžiai mokslingas, nei aukštos kilmės. Tad kodėl 
visas pasaulis seka paskui tave?“ Piligrimai iš viso pasaulio atkeliauja į Italiją ieškodami atsakymo 
į šiuos klausimus. 
Piligrimų grupė iš Lietuvos lankė vietas susijusias su Šv. Pranciškumi ir pranciškonais Italijoje. 
Lapkričio 27 d. po 17 valandos šv. Mišių kviečiame drauge žiūrėti Justino Lingio dokumentinį 
filmą „Paskui mažesnįjį brolį“. Filmo trukmė – 52 min.

2016 lapkričio 20 d.

Šlovė tam, kuris ateina 
Viešpaties vardu!  
Šlovė besiartinančiai 
mūsų tėvo Dovydo 
karalystei! 

Mk 11, 10

EVANGELIJA (Lk 23, 35–43)  
ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE

Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai 
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje. Pradžioje rinksi-
mės Bernardinų jaunimo rūsyje (Maironio g. 10-3) – antrasis susitikimas lapkričio 29 d. 18.30 val.
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
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XXXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
2 Sam 5, 1–3: Jie patepė Dovydą izraelio karaliumi

Ps 121: P. Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam
Kol 1, 12–20: Jis mus perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę

Lk 23, 35–43: Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!

Evangelija sako, kad “Dievo karalystė jau yra 
tarp jūsų” (Lk. 17:21). Tačiau ji taip pat sako : 
teateinie Tavo karalystė!” (Mt. 6:10).

Dievo karalystė yra jau atėjusi ta prasme, 
kad Jėzus jau dabar yra tarp mūsų ir g yvena 
mumyse. Bet mes taip pat žinome, kad Jo esatis 
yra užtemdyta nesibaigiančio blogio, kuris krečia 
pasaulį kiekvieną dieną. Pavieniai asmenys ir 
institucijos toli gražu nesistengia ieškoti Dievo 
valios, todėl šiapus Dievo karalystę mes gali-
me patirti tik labai netobulai. Šv. Paulius regi 
Kristų, galutinai perduodantį karalystę Dievui 
Tėvui, „sunaikinantį visas valdžias, galybes ir 
pajėgas”(1 Kor.15:24). Tačiau kol tai galutinai 
neįvyko – galutinė pergalė yra tarsi atidėta. Ori-
genas (185 po Kr.) rašė: „Kol mes neatiduodame 
visai savo g yvenimo Tėvui, Kristaus g yvenimas 

irgi nėra galutinai atiduotas. Be mūsų Jis negali 
džiaugtis savo šlove. Be mūsų: tai yra, be savo 
žmonių, kurie yra Jo kūnas, Jo rankos ir kojos”. 

Posakis „dangaus karalystė” ateina iš Mato 
evangelijos; jis gali sukelti klaidingą įspūdį, jog ta 
karalystė yra kitame pasaulyje. Kitos evangelijos 
sako „Dievo karalystė”. Reikia turėti omenyje, 
kad Matas rašė žydams, o žydai, jausdami 
ypatingą pagarbą Dievo vardui, vengė jį tarti. (Iš 
tiesų net šiais laikais kai kurie žydų rašytojai, 
rašantys angliškai, žodį Dievas perteikia raidė-
mis „G-d”). Tačiau tai nereiškia, kad Dievas 
yra kažkur debesyse. Kristus nori būti mūsų, o ne 
debesų Karaliumi.

Donagh O’Shea, OP
Bible Diary 2004, Claretian Publications, 2003

Kristaus Karaliaus šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Tačiau Bažnyčia 
nelaukė šios datos, kad galėtų švęsti aukščiausiąją Kristaus viešpatystę. Apsireiš-
kimas, Verbų sekmadienis, Velykos ir Žengimas į Dangų jau yra Kristaus Ka-
raliaus šventės. Pijus XI įsteigė naują šventę pedagoginiu tikslu, atsiliepdamas į 
to meto iššūkius. Plėtojantis ateizmui ir visuomenės sekuliarizacijai, popiežius 
norėjo patvirtinti aukščiausią Kristaus valdžią žmonėms ir jų institucijoms.

Liturgijos reformoje po Vatikano II Susirinkimo norėta labiau iškelti kosminį 
ir eschatologinį Kristaus karalystės pobūdį; šventė tapo Kristaus Visatos Valdovo švente, ir jai buvo 
skirtas paskutinis eilinio laiko sekmadienis. Šitaip ji primena galutinius dalykus, ir ši tema yra Evange-
lijos bei kitų liturgijos tekstų leitmotyvas visą lapkritį ir pirmąjį advento sekmadienį. Taigi liturginiai 
metai baigiasi ir vėl prasideda didingo antrojo Kristaus atėjimo ženklu; tada visata pasieks tobulybę, ir 
Dievas bus viskas visame kame. Šioje perspektyvoje Kristaus Karaliaus Mišių pradžios maldoje Dievas 
prašomas padaryti, „kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai jam tarnautų ir be 
paliovos jį šlovintų“.

Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

2001 m. lapkričio 20 d., per Kristaus Karaliaus iškilmę, kardinolo A.J.Bačkio dekretu ofici-
aliai buvo atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas bei istorinė Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) parapija.

Parapijos kelias,  nueitas kartu – tai yra kelias tvirtos bendruomenės,  kuri ištikimai klauso 
Dievo Žodžio. Argi mūsų parapijos tarnybų  nariai – katechetai, chorų vadovai, bažnyčios 
puošėjai, bažnyčios ir vienuolyno darbuotojai, socialinės veiklos organizatoriai ir kiti galėtų 
sušildyti kito žmogaus širdį,  jei jų širdyse nebūtų Dievo Žodžio?  

Dėkoju pirmiesiems rektoriams broliams Sigitui Benediktui Jurčiui ir Juliui Sasnauskui, 
prieš penkiolika metų Vilniaus Bernardinų parapijos veiklą pradėjusiam pirmajam jos kle-
bonui broliui Astijui Kungiui. Toliau jo pradėtą darbą tęsė klebonai brolis Arūnas Peškaitis,  
brolis Algirdas Malakauskis, kurie su didele meile ir tikėjimu beldėsi į parapijos žmonių namų 
duris bei širdis, augino juos ir vedė. Šiandien turime ypatingą parapiją – atsidavusią, kūrybin-
gą, nuolat tarnaujančią Dievui ir žmonėms. Dėkoju buvusiems klebonams ir visiems broliams  
už subrandintą parapiją. Dėkoju jums, mieli parapijiečiai, už subrandintus brolius. Dėkoju 
visiems parapijos žmonėms, kurie yra ištikimi ir visuomet pasiruošę padėti. Ypatingą padėką 
noriu išreikšti parapijos komitetui, tarnybų vadovams ir nariams, be kurių nenuilstamo darbo  
ir atsidavimo neturėtume tokios svarbios veiklos ir rezultatų.  

Linkiu Jums visiems Dievo palaimos, stiprybės, sveikatos, o taip pat nenumaldomo troš-
kulio siekti daugiau ir toliau keliaujant kartu. „Ėjimas kartu. Kai galvoju apie krikščionis ir 
Bažnyčią, šis žodis visada pirmas ateina į galvą. Labai svarbu eiti kartu, bendradarbiauti, vieni 
kitiems padėti, prašyti atleidimo ir atleisti. Tad turime klausyti ir eiti kartu, taip pat vykdyti savo 
misionieriškąjį pašaukimą: skelbti Kristų iki pat pakraščių, skelbti žmonių gyvenimo periferijose, 
skelbti tiems, kuriuos slegia sunkumai, kurie yra atstumti ir apleisti. Tačiau žinokite, kad pas 
juos galima eiti tik nešiniems Dievo Žodžiu širdyse ir tik einant kartu su bažnyčia“ (Popiežiaus 
Pranciškaus mintys iš Saverijo Gaeta. Dievas užklumpa netikėtai).

Nuoširdžiai –  
Jus mylintis  brolis Evaldas Darulis OFM,  

Bernardinų parapijos klebonas

Šiandien švenčiame  
Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

 (Bernardinų) parapijos 
atkūrimo 

metų jubiliejų
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