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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
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. SPALĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -6579 Eur

Rugsėjo mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7445 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2756 Eur
Iš viso įplaukų: 10201 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 7755 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 3350 Eur
Iš viso išlaidų: 11105 Eur

Rugsėjo mėn. balansas " +" ; "-": -904 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -7483 Eur
Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“ 
Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti 

apie mane tau pasakė?“ 
Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir 

aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką 
esi padaręs?“ 

Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pa-
saulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, 

EVANGELIJA (Jn 18, 33–37)  
mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduo-
tas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“. 
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi 

karalius?“ 
Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu ka-

ralius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad 
liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso 
mano balso“. 

Nr. 723

Šlovė tam, kuris ateina 
Viešpaties vardu! 

Šlovė besiartinančiai  
mūsų tėvo Dovydo 

karalystei!
Mk 11, 10 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS  
(KRISTUS KARALIUS)

KEIČIASI PIRMADIENIO ŠV. MIŠIŲ LAIKAS 
Mieli parapijiečiai, nuo gruodžio mėnesio keičiasi pimadienio šv. Mišių laikas. Tiems, kurie nori 
melstis pietų pertraukos metu ar ilgiau pamiegoti, Jūsų patogumui vieną kartą per savaitę, pir-
madieniais, vietoje 7.30 val. šv. Mišios vyks 12 val.

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI 
Š.m. gruodžio 7–9 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Advento rekolekcijos jaunimui. 
Tema: „Štai aš Viešpaties tarnaitė tebūna man, kaip tu pasakei“. Rekolekcijas ves Vilniaus 
vyskupas Darius Trijonis. Registracija - bjcentras.lt. Klausimams: bjcentras@gmail.com arba  
tel. +370 691 41714.

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!". 
Lapkričio 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 

TRADICINIŲ GIESMIŲ TEKSTŲ RINKINYS,  
KAD GIEDOTUME KARTU

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija išleido ženkliai papildytą  tradicinių 
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 leidybą 
įsigydami jį mūsų kioskelyje.
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Dan 7, 12–14: Jo viešpatavimas – amžinas
Ps 93. P.: Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.

Apr 1, 5–8: Žemės karalių valdovas... padarė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui
Jn 18, 33b–37: † Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius

Kristaus Karaliaus  iškilmė liturgijoje pradė-
ta minėti neseniai: ją įsteigė popiežius Pijus XI 
1925 metais, reaguodamas į ateistinius ir totali-
tarinius režimus, kurie neigė Dievo ir Bažnyčios 
teises. Aplinka, kurioje atsirado ši šventė, buvo, 
pavyzdžiui, Meksikos revoliucija, kai daugelis 
krikščionių pasitiko mirtį su paskutiniu ato-
dūsiu: Viva Cristo Rey!(isp. Tegyvuoja Kristus 
Karalius!). Kita vertus, šios šventės turinys ir jos 

pagrindinė mintis yra labai seni, galima sakyti, 
atsiradę kartu su krikščionybe. Žodžiai „Kris-
tus karaliauja“ turi savo atitikmenį tikėjimo 
išpažinime: „Jėzus yra Viešpats“, tai svarbiausi 
apaštalų skelbimo žodžiai. Evangelijose galima 
matyti, kaip šis titulas progresavo nuo „Izraelio 
karaliaus“ iki visatos Valdovo, kosmoso ir istori-
jos Viešpaties, tai yra stipriai pranokstant pačios 
žydų tautos laukimo lūkesčius.

Nuo pat gimimo paskelbimo vienatinis Dievo 
Sūnus, gimęs iš Mergelės Marijos, buvo vadina-
mas Karaliumi, lauktuoju Mesiju, t. y. Dovydo 
sosto palikuoniu, kurio viešpatavimui, pagal 
pranašų ištaras, nebus galo. 

Kristaus karališkumas liko paslėptas iki jo tris-
dešimties metų, praleistų niekuo neišsi kirian-
čiu gyvenimu Nazarete. Po to, viešosios veiklos 
metu, Jėzus įsteigė naują Karalystę, kuri yra „ne 
iš šio pasaulio“ (Jn18,36), ir pagaliau visiškai ją 
sukūrė savo mirtimi bei prisikėlimu. Prisikėlęs 
ir apsireiškęs apaštalams, jis tarė: „Man duota 
visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt28,18). Ši 
valdžia kyla iš meilės, kurią Dievas apreiškė savo 
Sūnaus aukoje. Kryžius yra sostas, nuo kurio 
pasirodė Meilės didingasis karališkumas: auko-
damasis už pasaulio atpirkimą, kad išlaisvintų 
žmogų iš nuodėmės vergijos ir sutaikintų jį su 
Dievu, Jėzus nugalėjo „šio pasaulio kunigaikš-
čio“ (Jn12,31) viešpatavimą ir galutinai įkūrė 
Dievo Karalystę. Ji pilnatviškai pasirodys laikų 
pabaigoje: „Jis gi turi karaliauti ir paguldyti 
po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis 
priešas, bus sunaikinta mirtis“ (1Kor15, 25–26). 
Tada Sūnus atiduos Karalystę Tėvui ir pagaliau 

DIEVO KARALYSTĖS  
SLĖPINYS

Dievas bus „viskas visame kame“ (1Kor15,28).
Kelias norint pasiekti šį tikslą yra ilgas. Jo ne-

įmanoma sutrumpinti. Iš tiesų reikia, jog kie-
kvienas žmogus laisvai priimtų Dievo meilės 
tiesą. Dievas yra Meilė ir Tiesa, o meilė, kaip 
ir tiesa, niekada neverčia savęs priimti. Dievas 
beldžiasi į širdies bei proto duris ir ten, kur gali 
įžengti, atneša ramybę bei džiaugsmą: „Štai aš 
stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano 
balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vaka-
rieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr3,20). 
Dievo Karalystė yra dovana, pasiūlyta visų 
laikų žmonėms, kad kiekvienas, kuris tiki į įsi-
kūnijusį Žodį, „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą“ (Jn3,16). Toks yra Dievo viešpata-
vimo būdas, jo išganymo planas, kuris, bibline 
prasme, yra slėpinys, t. y. paveikslas, pamažu 
atsiveriantis istorijoje.

Visoje gyvybės istorijoje nauja prasideda kone 
neregimai, – to galima nė nepastebėti. Kad 
Dangaus Karalystė šiame pasaulyje yra kaip 
garstyčios grūdelis, mažiausias iš visų sėklų, 
mums sakė Viešpats. Tačiau jame glūdi Dievo 
potencialas. Juk Jėzaus mirtis ir prisikėlimas 
pasaulio istorijos lygmeniu į akis nekrinta, yra 

mažiausias istorijos grūdelis. Prisikėlimas pa-
saulin įžengia tik keliais slėpiningais pasirody-
mais išrinktiesiems. Ir kartu buvo tikrai nauja 
pradžia – tai, ko tylomis visi laukė. O keliems 
liudytojams – kaip tik dėl to, kad jie patys ne-
išgalėjo suvokti, – buvo toks sukrečiantis ir re-
alus įvykis, taip galingai juos paveikęs, kad bet 
kurios abejonės išsisklaidė, ir jie, sklidini naujo 
bebaimiškumo, stojo pasaulio akivaizdon, kad 
paliudytų: Kristus tikrai prisikėlė ir turi dieviš-
ką galią teikti amžiną gyvenimą, išlaisvinti iš 
blogio.

Dievo Karalystės slėpinys yra būtent tai, kad 
jis veikia tyliai, pamažu žmonijos istorijoje 
statydina savo istoriją, be paliovos švelniai bel-
džiasi į mūsų širdžių duris, ir tuos, kurie jam 
jas atveria, lėtai padaro reginčius. Juk tikroji 
didybė – ne priblokšti išorine galia, bet duoti 
laisvę, dovanoti meilę ir žadinti. Argi iš Jėzaus 
nesklinda per šimtmečius auganti šviesa, kuri 
negali kilti vien iš žmogaus ir per kurią į pa-
saulį tikrai įspindi Dievo šviesa? Argi apaštalų 
skelbimu būtų patikėta ir būtų galėjusi atsirasti 
pasaulinė bendruomenė – Bažnyčia, jei per juos 
nebūtų veikusi tiesos jėga?

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.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
Prasidėjo trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas „Pasitik kū-
dikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi!“. Savo konkursinę prakartėlę reikia 
užregistruoti iki gruodžio 15 d. (imtinai). Prakartėlė registruojama 
užpildant anketą internete: http://bit.ly/prakarteles2018. Internetu už-
registruotą prakartėlę reikia atnešti į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio parapiją (koordinatorius Valdas Titas Ancevičius +370 650 74189). 
Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostabus – ofm.lt ir Feisbu-
ko puslapyje @prakarteliukonkursas. Kviečiame dalyvauti!


