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

X EILINIS SEKMADIENIS 2018 birželio 10 d.Nr. 709

Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan,– sako Viešpats. – 
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jn 12, 31b–32  

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ 
Sekmadienį, birželio 10 d., po rytinių šv. Mišių, kviečiame į Parapijiečių Agapę, kuri vyks baž-
nyčios kiemelyje. Tegul karšta arbata ir mūsų visų suneštinės vaišės teikia jaukios bendrystės 
malonę!

PARODA BERNARDINUOSE „AŠ ESU“ 
Kviečiame į vektorinės tapybos darbų parodą „AŠ 
ESU“, skirtą Lietuvos Atkūrimo 100-mečiui ir 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Paroda 
atidaryta Bernardinų bendruomenės centre, veiks 
iki birželio 29 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

KVIEČIAME KARTU KAUPTI PARAPIJOS STOVYKLOS INVENTORIŲ 
Mieli, parapijiečiai, artinantis parapijos stovyklai kviečiame prisidėti kaupiant inventorių.
Reikalingos įvairios priemonės stovyklaujančių vaikų užimtumui. Jiems reikėtų: sporto inven-
toriaus, stalo žaidimų, kanceliarinių reikmenų ir kt. Tai gali būti ir ne nauji daiktai, kažkas, 
kuo galėtumėte pasidalinti. Visa tai galite atnešti į bažnyčios zakristiją. Iš anksto jums dėkojame. 
Broliai pranciškonai.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS 
Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo vaka-
ras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink Viešpatį, mano siela!“. 
Birželio 28 d. (ketvirtadienį) po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei jaunimo šlovinimas. Šlovins Jū-
ratė ir draugai! Daugiau informacijos: Jūratė, tel. +370 628 48948, Gintarija, tel.+370 686 73408. 

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS IKONOS KELIONĖ   
Kviečiame parapijiečius melstis namuose prie Šventosios Šeimos ikonos. Šven-
tosios Šeimos ikona – tarsi langas, atveriantis Dievo karalystę. Keliaudama iš 
šeimos į šeimą, iš vienų namų į kitus, per nuolatinę ir nenutrūkstamą maldą 
ji vienija šeimas ir visą Bernardinų bendruomenę. Šeimos ikonos piligrimystė 
mūsų parapijoje prasidėjo 2014 Šeimos metais, aplankė daug šeimų ir sutelkė 
daug šeimų bendrai maldai. Tikimės, kad ikona vėl keliaus į šeimas liesdama 
širdis dievišku būdu. Ji gali tapti šviesa mūsų gyvenimo išbandymuose. Šv. Šei-

Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirin-
ko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. 
Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo, saky-
dami, kad jis kaip galvos netekęs. 
Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis 

turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio ga-
lia jis išvaro demonus“. 

 O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti pa-
lyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? 
Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė ne-
išsilaiko.  Ir jei namai suskilę, tie namai neiš-
lieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save 
ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis 
galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir ne-
pasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. 

EVANGELIJA (Mk 3, 20–35)  

Tik tada apiplėšia jo namus“. 
„Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vai-
kams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kiek 
jie bepiktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų 
Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, 
ir jis bus kaltas amžina nuodėme“. Jie mat sakė: 

„Jis turi netyrąją dvasią“.
Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, atokiau 

sustoję,per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sė-
dėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo 
motina ir broliai bei seserys tenai ieško tavęs“. 

O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ 
Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai 
mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo 
valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. 

mos ikona perduodama kiekvieną sekmadienį po 10:30 val. Šv. Mišių. Norinčius priimti ikoną 
į savo namus savaitei, prašome registruotis: zakristijoje, parapijos svetainėje ar pas koordinatorę 
Reginą Daugnorienę tel. 8687 25109, regina@optisima.lt.



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

X EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Pr 3, 9–15: Sukelsiu nesantaiką tarp tavo atžalos ir moteries palikuonio.

Ps 130. P.: Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.
2 Kor 4, 13 – 5, 1: Tikime ir todėl kalbame.

Mk 3, 20–35: † Šėtonui ateis galas.

Šiandienos Evangelija mus kviečia atsinaujinti 
dvasia, kad mūsų turtas būtų apsaugotas. Koks 
gi tas turtas? Tikrai nereikėtų postringauti apie 
materialų jį turtą, kaip neprisirišti prie jo ar pa-
našių dalykų. Suprantame, kad tikintis žmogus 
pašauktas rūpintis savo išganymu. Didžiausias 
jo turtas, kurį reikia ypač saugoti, mūsų amži-
nai g yvenanti siela. 

Netikintiems tai atrodo panašu į gražią 
pasaką, kuri neteikia jokios paguodos dabarties 
tikrovėje. Ar mes, tikintieji, esame privilegijuoti? 
O gal žavimės miražu gyvenimo dykumoje ir 
tai tėra tik apgaulė? Labai dažnai šios mintys, 
abejonės yra stipri virvė, surišanti galiūną savo 
namuose. Priešas kaip riaumojantis liūtas 
slankioja aplinkui, tykodamas mus praryti. 
Tai nėra gąsdinimas ar bauginimo metodika. 
Mums labai svarbu išlikti tiesoje ir atpažinti 
Dievo veikimo strategiją mūsų gyvenime. O ji 
aiškiai suvokiama mes esame jo broliai, esame 
jo motinos. Ko reikia, kad tikrai tokie būtume? 
Ogi vykdyti Dievo valią. Ką tai reiškia? Ko 
gero, ne kartą esame apie tai girdėję ir gavę 
įvairių paaiškinimų. Šiandien pats Viešpats 
mums viską paaiškina. Vykdyti Dievo valią tai 
neleisti paglemžti mums Dievo duotos nuosavy-
bės. Kitaip sakant, išsaugoti ir grąžinti Dievui 

tai, kas mums nepriklauso, mes tik nuomininkai 
šiame pasaulyje. 

Tikintis Žmogus Visada lieka laisvas, nes 
giminiuodamasis su Viešpačiu įg yja didžiulį 
pranašumą pasaulio tuštybių mugės akivaizdo-
je. Piktoji dvasia visada stengiasi mus įtikinti, 
kad Dievo pažadai utopija, o štai ji siūlanti 
daug „geresnių“ dalykų - pasaulio tuštybę, 
susiskaldymą, kovą dėl karjeros, pavydą, nepa-
sitenkinimą, nerimą, nuolatinę įtampą ir tai, 
kas, pasaulio akimis žiūrint, labai vertinga. 
Dėl to žmonės piktžodžiauja, nutolsta nuo 
Dievo, kuris tokiais atvejai tampa trukdžiu, 
sugriauna asmeninius santykius ir g yvenimus. 
Tokia „laimės“ kaina. Alternatyva – būti lyg iš 
proto išėjus, neturėti troškulio žemiškai duonai, 
t. y. žemiškoms gėrybėms, pasaulietiniams 
įvaizdžiams, susikurtiems garbės poaukščiams. 
Šventosios Dvasios dovanos gaunamos, kai 
nuolankiai jų prašoma. Dievo valios vykdymas 
akivaizdžiai susijęs su nuolankumo dorybe. 
Viename sename himne Šventajai Dvasiai gie-
dama: „Dvasia Šventa, duok mums šviesą, kad 
pažintų protas tiesą, širdys Dievą kad mylėtų, 
silpnos valios sutvirtėtų.“ 

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

DĖKOJAME CHORUI „VOCE CHAMBER CHOIR“ 
Pirmąjį birželio penktadienį Bernardinų baž-
nyčioje koncertavo ir sekmadienio šv. Mišiose 
giedojo kamerinis choras iš Londono VOCE 
CHAMBER CHOIR. 
Po choro viešnagės gavome choristų laišką:

Mielieji, praleidome nepakartojamą laiką Vil-
niuje. Mėgavomės giedojimu Bernardinų bažny-
čioje, kurios fantastiška akustika, patyrėme ne-
išdildomus įspūdžius. Pasibaigus koncertui visų 
choristų veiduose spindėjo plačiausios šypsenos. 
Dėkojame nuostabiai publikai už šilumą!

VOCE CHAMBER CHOIR

Visų parapijiečių vardu nuoširdžiai dėkojame chorui už nuostabią muziką!

CD ALBUMAS „ JĖZAU, 
TU – MŪSŲ GYVENIMAS“

Bernardinų bažnyčios knygynėlyje kviečiame įsigyti buvusios parapijietės Aušros Brasienės šlovi-
nimo giesmių CD albumą „Jėzau, Tu – mūsų gyvenimas“.
Kaune gyvenanti ir Petrašiūnų parapijos vargonininke dirbanti buvusi mūsų parapijietė Aušra 
Brasienė išleido pirmąjį savo giesmių kompaktinį albumą JĖZAU, TU – MŪSŲ GYVENIMAS. 
„Galima sakyti, kad albume – viso mano gyvenimo giesmės, – jos yra sukurtos per 15 pastarųjų 
metų. Daugelį jų pritaikiau šv. Mišioms dar tada, kai vadovavau Kretingos parapijos jaunimo 
ansambliui, o kai kurias specialiai sukūriau, kai apsisprendžiau išleisti šį albumą“, – sako Aušra. 
Kompaktinėje plokštelėje – iš viso 11 giesmių, kurios pritaikytos šv. Mišioms. 

BIRŽELINĖS PAMALDOS 
Kartu melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio šeštadieniais 
po vakarinių Šv. Mišių.


