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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

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS 2018 lapkričio 18 d.

Jėzus aiškino savo mokiniams: 
„Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, sau-
lė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės 
kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus su-
krėstos. 
Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, at-

einantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis 
pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius 
iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki 
dangaus tolybių. 

EVANGELIJA (Mk 13, 24–32)  
Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo 

šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs su-
prantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visa 
tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus 
visai arti, prie slenksčio. 

Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta, 
ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o 
mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos va-
landos niekas nežino, nei angelai danguje, nei 
Sūnus, vien Tėvas“. 

Nr. 722

Visą laiką  
budėkite ir melskitės, 

kad sugebėtumėte kaip 
reikia stoti Žmogaus 
Sūnaus akivaizdoje

Lk 21, 36 

Pasaulinė vargstančiųjų  diena

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!"
Spalio 29 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir 
svečiai ! Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 26 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun.  
Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Sydney Pollacko filmą „Tut-
si“ (1982 m.) su nuostabiais aktoriais Dustinu Hoffmanu ir Jessica Lange.
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.

KVIEČIAME Į KONCERTĄ BERNARDINUOSE 
Lapkričio 24 d. 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje skambės Vaclovo Augus-
tino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti sukurtos iškilmingos mišios ,,Missa pro 
centesimo anno restitutionis Lituaniae“. 
Esame įsitikinę, kad šis jaudinantis poetiškos ir didingos muzikos kūrinys, kurio atlikime daly-
vaus choras ,,Jauna muzika“, Klaipėdos kamerinis orkestras, Kauno šokio teatras „Aura“, Lina 
Dambrauskaitė (sopranas), Milda Baronaitė – Gudeikienė (sopranas), Aleksejus Sapiego (gongas, 
fonograma) aktorius Ridas Jasiulionis ir Bernardinų tradicinio giedojimo ansamblis, diriguojant 
kūrinio autoriui Vaclovui Augustinui, taps įsimintinu įvykiu Lietuvos muzikiniame gyvenime. 
Koncerto rengėjai VŠĮ „Pax et Bonum“ ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Koncerto transliuo-
tojas LRT.

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 
Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šil-
dymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti 
ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!



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

XXXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Dan 12, 1–3: Tavoji tauta tuo laiku bus išgelbėta
Ps 16. P.: Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.

Žyd 10, 11–14. 18: Vienintele atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius
Mk 13, 24–32:† Surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių 

Artėjant šv. Kalėdoms mažesnieji broliai jau 
trečią kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių 
konkursą „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pran-
ciškumi“. Pernai vykęs aštuoniuose miestuose, 
šiemet konkursas plečiasi už Lietuvos ribų –  
prie jo prisijungė išeivijos lietuvių Toronto 
Prisikėlimo parapija. Šeimos, vaikai, 
mokinių klasės, įvairios ben-
druomenės ir darbuotojų 
kolektyvai kviečiami kurti 
prakartėles ir užregistruoti 
jas į konkursą.
„Pasiruošimo šventėms 
skuba ir dovanų vajus nere-
tai nustelbia pačią šv. Kalėdų 
esmę, todėl norime paskatinti šeimas, bendra-
darbius ir bendruomenes padovanoti artimie-
siems ir bičiuliams didžiausią dovaną – skirti 
laiko vienas kitam, – sako konkurso iniciatorius 
brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis. – Pra-
kartėlės kūrimas – tai galimybė pabūti kartu ir 
drauge apmąstyti Dievo įsikūnijimą bei tapimą 
trapiu žmogumi.“

Šių metų naujovė – internetinė konkursinių 
prakartėlių galerija. Žmonės visoje Lietuvoje ga-
lės apžiūrėti vietinėse bendruomenėse ir parapi-
jose eksponuojamas prakartėles bei atiduoti savo 

balsą už labiausiai patikusius darbus.
Nuo gruodžio 16 d. iki šv. Kalėdų kon-
kursinės prakartėlės bus eksponuojamos 
konkurse dalyvaujančiose parapijose ir 
bendruomenėse, o parodų lankytojai 
galės išrinks tris gražiausius darbus, 

keliaujančius į finalą Vilniuje.
Savo konkursinę prakartėlę rei-
kia užregistruoti iki gruodžio  
15 d. (imtinai). Prakartėlė regis-
truojama užpildant anketą in-

ternete: http://bit.ly/prakarteles2018. Internetu 
užregistruotą prakartėlę reikia atnešti į Vilniaus  
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją (koordinato-
rius Valdas Titas Ancevičius, +370 650 74189). 

Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuos-
tabus – ofm.lt ir Feisbuko puslapyje @prakarte-
liukonkursas. 

Kviečiame dalyvauti!

Arti, prie slenksčio. Ir vėl priartėjame prie liturgi-
nių metų pabaigos, prie Kristaus Karaliaus šventės 
ir prie Advento, prie to meto, kai prisimename At-
ėjusį jį ir laukiame Ateisiančio. Liturginis laikas – 
nuspėjamas, numatomas, numanomas. Tačiau “tos 
dienos ar valandos” nekas nežino – tik Tėvas. Bet 
liturginis laikas mums leidžia ruoštis anai valandai 
– valandai, kai Kristus nužengs iš aukštybių, kai 
bus teisiami g yvieji ir mirusieji. Tai bus stiprus savo 
Tiesa – galutine Tiesa – teismas. Pati tokia Tiesa 
jau yra gailestingumas ir g yvenimas. 

Liturginis laikas padeda pasiruošti Tiesos dienai. 
Esame rengiami susitikimui, todėl taip reikšminga 
Bažnyčioje išg yventi tuos metus, mėnesius, dienas. 
Išg yventi kartu su bendruomene, kad būtume meilės 
ir pasiaukojimo žmonėmis, kad liudytume Prisikė-
limo tikrovę ir Tą, kuris dar turi apsireikšti laikų 
pabaigoje. Ateisiantį. Mūsų liudijimas liturgijos 
laikotarpiais itin svarbus. Mieste tuoj tuoj visa jėga 
nušvis vitrinų neonai, bus išpuoštos eglės. Žmonės 
mėgins šauktis džiaugsmą ir jį – galbūt – pri-

sišauks. Bet šalia tų – matomų – kažkam ateis 
nebyliosios, tyliosios Kalėdos – kaliniams, senelių 
globos namų gyventojams ir g yventojoms, apleistiems 
vaikams, vienišiesiems ir paliktiesiems, benamiams, 
ligoniams. Mes, krikščionys, švęsdami savo liturgiją, 
skaitydami Bibliją ir g yvendami ja, sakome: “taip 
bus ne amžinai. Mes švenčiame tikrovę, kurios dar 
nematome, bet kuri realesnė už visas šio pasaulio 
šviesas”. Tad ne veltui šio dienos Evangelija skelbia 
– “Jis pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius 
iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dan-
gaus tolybių”. Taip, tokio Dievo pažado artumoje 
esame, kad būtume kitiems ne tuščia paguoda, o 
realiai mūsu tarpe besiskleidžiančios Dangaus ka-
ralystės liudytojais; kad būtume tiems, likusiems už-
ribyje, g yvoji vilties duona. Kad dalintumės veiklia 
meile, visais savo ištekliais, kad aukotume aukas 
vargstantiems. Juk pažįstame Tą, kuris pasiaukojo 
ir įgalino mus g yvenimo dalybų džiaugsmui.

Br. Arūnas Peškaitis OFM

KVIEČIAME SAVANORIAUTI
Pasaulinė lyderystės konferencija renka savanorių komandą. Jei tau patinka bendrauti, pasitar-
nauti, greitai suktis ir plačiai šypsotis – junkis prie PLK komandos ir savanoriauk gruodžio  
7-8 d. reginyje Vilniuje. Registracija https://goo.gl/forms/inePdDyI0lyvu4hc2 iki lapkričio 18 d.
Tapk savanoriu ir PLK renginyje jaunimui dalyvauk nemokamai!

TRADICINIŲ GIESMIŲ TEKSTŲ RINKINYS,  
KAD GIEDOTUME KARTU

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija išleido ženkliai papildytą  tra-
dicinių giesmių tekstų rinkinį „Jėzau, pas mane ateiki“. 
Rinkinyje rasite tekstus daugiau kaip šimto tradicinių giesmių, giedamų 
mūsų bažnyčioje Šv. Mišių metu.
Stiprinkime bendruomenišką giedojimą ir kartu paremkime rinkinio lei-
dybą įsigydami jį mūsų kioskelyje.
 

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
Lapkričio 23–25 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciš-
kaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos rudens rekolekcijos, kurių tema: „Kas 
iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų?“ / 
Jok. 2, 14/”. Rekolekcijoms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras 
Arūnas Poniškaitis. 

Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime 
Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, bus galimybė atlikti išpažintį.
Registracija į rekolekcijas – iki lapkričio 19 d., užpildant anketą internetinėje svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt
Taip pat galima kreiptis į Alvydą (tel. +370 698 37506, el. p. alvydas.baltaduonis49@gmail.com). 
Rekolekcijų dalyvio auka – 40 EUR. Dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

TREČIASIS PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS


