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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

Daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštu pa-
sakojimą apie mūsuose buvusius įvykius, kaip 
mums perdavė nuo pradžioų savo akimis ma-
čiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, 
rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nuspren-
džiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, su-
tvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu 
mokslo, kurio esi išmokytas.

(Po keliasdešimt dienų pasninko) Dvasios 
galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame kraš-
te pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų 
sinagogose, visų gerbiamas. 

Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. 

Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsi-
stojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. 
Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: 
„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė 
mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdie-
niams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, 
akliesiems – regėjimo; 

siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties 
malonės metų“. 

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui 
ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo 
įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šian-
dien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.

EVANGELIJA (Lk 1, 1–4; 4, 14–21)  

Viešpats mane 
pasiuntė nešti 

gerosios naujienos 
vargdieniams, 

skelbti  
belaisviams 

išvadavimo. 
Lk 4, 18–19
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. GRUODĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -7886 Eur

Lapkričio mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 17171 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 16405 Eur
Iš viso įplaukų: 33576 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 11763 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 13920 Eur
Iš viso išlaidų: 25683 Eur

Lapkričio mėn. balansas " +" ; "-": 7893 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: 7 Eur

Nr. 733

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS 
2019 m. vasario 15-17 d. Pavilnyje vyks rekolekcijos sutuoktiniams – Sutuoktinių susitikimų 
savaitgalis. Jas ves keturios sutuoktinių poros, lydimos brolio kun. Andriaus Nenėno OFM. 
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Dalyvių amžius ir san-
tuokos stažas neribojamas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre, tel. 8(37) 208263, 
el.paštas: lsc@lcn.lt, www.lietuvosseimoscentras.lt

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM 
Sausio 28 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime 
režisieriaus Robert‘o Benton‘o filmą „Kramer prieš Kramerį“ (1979, JAV) pelniusį ne vieną „Os-
karo“ apdovanojimą su nuostabiais aktoriais Meryl Streep ir Dustin‘u Hoffman‘u. 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  +370 650 74189

ATVIRAS SUSITIKIMŲ CIKLAS „PASIKALBĖJIMAI APIE PRAKTINĘ EKOLOGIJĄ“ 
Pasauliečių pranciškonų brolija organizuoja atvirą penkių susitikimų ciklą „Pasikalbėjimai apie 
praktinę ekologiją“. Susitikimai vyks sausio 30 d., vasario 13 d., vasario 27 d., kovo 13 d. ir kovo 
27 d. 19 val. Bernardinų parapijos salėje (Maironio g. 10). Programoje – praktinis užsiėmimas su 
kviestiniu svečiu, „Laudato si“ ištraukos skaitymas, gyva dalyvių diskusija ir bendra malda. Pir-
mojo susitikimo viešnia chemikė Rasa Mačiulionienė OFS pamokys, kaip nesunkiai pasigaminti 
ekologišką kūno kremą ir muilą namuose. Kviečiame dalyvauti!

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS  
Bus giedamos PSALMĖS – Atvirame maldos ir šlovinimo vakare Bernardinų bažnyčioje, Trijų 
Karalių koplyčioje. Sausio 31 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
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mo vienuolyno gvardijonu. Pakutuvėnuose jį pakeis 
šešerius metus Kretingos parapijos klebono pareigas 
ėjęs br. Antanas Blužas OFM. Jis paskirstas namų 
vyresniuoju ir Telšių vyskupui bus siūlomas užimti 
Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebo-
no pareigas. Br. Antanas Blužas toliau tęs Šventosios 
Žemės komisaro ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų 
ordino nacionalinio dvasinio asistento tarnystes. Pa-
kutuvėnuose gyventi ir tarnauti lieka Pranciškonų 
gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM ir 
br. Matas Jurevičius OFM.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
parapijos klebono pareigoms Telšių vyskupui siūlo-
mas iš Klaipėdos atvykstantis ir kapituloje provincijos 
definitoriumi išrinktas br. Astijus Kungys OFM. Jis 
taip pat siūlomas Tūbausių klebono pareigoms užim-
ti. Parapijos vikaro pareigas toliau eis Pranciškonų 
gimnazijos kapelionas br. Tomas Žymantas OFM ir 
br. Arūnas Brazauskas. Jiems padės parapijos vikaru 
ir OFS vietiniu dvasiniu asistentu paskirtas iš Vil-
niaus atvykstantis br. Rolandas Taučius OFM. Čia 
toliau gyvensiantis br. Carlo Bertagnin OFM tapo 
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos naciona-
liniu dvasiniu asistentu. Kretingoje tarnauti lieka ir br. 
Bernardas Belickas, atsakingas už piligrimų sielovadą.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno 
gvardijonu lieka br. Benediktas Jurčys OFM. Čia 
gyventi atvyksta du nauji broliai – Juozapas Mari-
ja Žukauskas OFM ir Adomas Vyšniauskas OFM.  
Br. Juozapas M. Žukauskas OFM paskirtas Lietu-
vos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono ir 
vietinės OFS brolijos dvasiniu asistentu, o iš studijų 
Romoje grįžęs br. Adomas Vyšniauskas OFM koordi-
nuos provincijos evangelizacines misijas. Klaipėdoje 
gyventi taip pat lieka br. Leopoldas Scheifele OFM ir 
br. Juozapas Pudžemys OFM.

Dirbti į Toronto lietuvių Prisikėlimo parapiją iš 
Klaipėdos išvyksta br. Paulius Vaineikis OFM, pa-
skirtas parapijos vikaru. Toronto vienuolyno gvardi-
jono pareigas toliau eis br. Augustinas Simanavičius 
OFM, o parapijos klebonu lieka br. Jonas Šileika 
OFM. Prisikėlimo parapijos vikaro pareigas toliau 
atliks br. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM.

Tuo tarpu Kenebunko ir Kryžių kalno brolijų su-
dėtys lieka nepakitusios. Br. Aurelijus Gricius OFM 
eis Kenebunko Šv. Antano vienuolyno gvardijono 

pareigas, jam padės namų vikaras br. Raimundas Bu-
kauskas OFM. Čia toliau gyvens ir tarnaus br. Jonas 
Bacevičius OFM ir br. Andrew Bisson OFM.

Kryžių kalno vienuolyno gvardijonu lieka br. An-
drius Dobrovolskas OFM, čia gyventi toliau lieka 
namų vikaras br. Mykolas Letkauskas OFM ir br. Se-
verinas Holocher OFM, tęsiantis Lietuvos pasauliečių 
pranciškonų ordino Šiaulių bei Panevėžio regionių ir 
vietinės OFS brolijos dvasinio asistento pareigas.

Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonu lieka pro-
vincijos definitoriumi išrinktas br. Paulius Saulius 
Bytautas OFM. Čia gyventi iš Kretingos atvyksta 
br. Jurdanas Statkus OFM, perimantis „Šv. Klaros 
globos namų“ kapeliono pareigas bei Lietuvos pa-
sauliečių pranciškonų ordino Kauno ir Vilkaviškio 
regionių bei vietinės OFS brolijos dvasinio asistento 
pareigas. Kaune gyventi ir tarnauti taip pat lieka br. 
Linas Voročinskis OFM.

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuo-
lyno gvardijonu lieka provincijos vikaras br. Andrius 
Nenėnas OFM. Parapijos klebono pareigas toliau eis 
provincijos definitorius br. Evaldas Darulis OFM. 
Parapijos vikarais lieka br. Julius Sasnauskas OFM, 
br. Arūnas Peškaitis OFM ir br. Ramūnas Mizgiris 
OFM, taip pat paskirtas Lietuvos pasauliečių pran-
ciškonų ordino Vilniaus regiono dvasiniu asistentu 
bei vietinės OFS brolijos dvasiniu asistentu. Parapi-
jos kunigų gretas sustiprins iš Kretingos atvykstantis 
naujasis vikaras br. Antanas Grabnickas OFM. Čia 
toliau gyvens provincijos ministras br. Algirdas Mala-
kauskis OFM ir studentai Pijus Štangvaltas OFM bei 
Edvinas Jurgutis OFM.

Prašome melstis už Lietuvos šv. Kazimiero provin-
ciją ir brolių misijas, kad tinkamai atsilieptume į Die-
vo įkvėpimus, Bažnyčios ir žmonių poreikius.

Sausio 21-22 dienomis naujoji Mažesniųjų brolių 
ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė 
posėdžiavo Kryžių kalne ir perskirstė brolių tarnystes 

provincijoje. Tokie pareigų paskirstymai vyksta kas 
trejus metus, po renkamųjų provincijos kapitulų. Jų 
metu atsižvelgiama į esamą provincijos situaciją, ben-
druomenių ir parapijų poreikius, peržiūrimos ir sti-
prinamos pagrindinės misijos.

Provincijos kapituloje definitoriumi (provincijos 
ministro patarėju) išrinktas br. Gediminas Numgau-
dis OFM po daugelio metų išvyksta iš Pakutuvėnų 
ir artimiausius trejus metus bus Kretingos Apreiški-
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Neh 8, 2–4a. 5–6. 8–10: Ezdras skaitė iš Įstatymo knygos, ir žmonės suprato
Ps 19: P. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

1 Kor 12, 12–30: Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai
Lk 1, 1–4; 4, 14–21: † Šiandien išsipildė šie Rašto žodžiai

Jėzaus misija – išvadavimas, išg ydymas, iš-
laisvinimas. Tai ir yra Geroji naujiena, kurią taip 
skrupulingai mums perteikia Lukas. Ar mums 
bereikia jos, tokios Gerosios naujienos? Gal jau ne?

Juk gali vėl atgimti Babelio bokšto puikybė. 
Visos sąlygos jai  - ypač čia, Europoje. Ligoninės 
aprūpintos moderniausia technika. Vaistinės 
kupinos maisto papildų. Dirba policija, gaisrinė, 
greitoji pagalba. Kvalifikuoti teisininkai pataria 
ir belaisviams, ir „kol kas“ laisviesiems. Tad 
kam mums Gerosios naujienos? Nejau tam, kad 
sugrįžtume į mitų pasaulį, kur viskas grįsta 
stebuklais bei jų nuojautomis, kur dievai kalbasi 
su žmonėmis, o pastarieji stengiasi visai įtikti 
„viešpačiams“? Kam gi mums to reikia – esam 
laisvi, demokratiški, humaniški ir ko gera saugūs 
kaip niekuomet anksčiau.

Tiesa, pasižvalgius į Pietų Ameriką, Afriką 
ar nemažą Azijos dalį, „vaizdelis“ jau kiek 
kitoks. Ir kyla tokia tikrai europietiška pagunda 
– skelbkime jiems naują ją „evangeliją“. Mes gi 

jau „išlaisvinti“. Visų pirma nuo tosios Jėzaus 
Gerosios naujienos. Tad dabar ir mūsų žinia būtų 
kitokia – pozityvistinė, tolerantiška sekuliaraus 
Žemės „rojaus“ kūrimo programa...

Kažkas čia ne taip. Kažkas ne taip. Jei mes, 
Europos krikščionys, šimtmečius darbuodamiesi 
misijose, nepasiekėme gerovės daugeliui tų kraštų, 
tai gal ir tariama mūsų europietiška gerovė yra 
iliuzija? Gal misonieriai pamažu ėmė užmiršti 
kaip labai jų namams reikia Jėzaus? Jis vėl turi 
mus Europoje atrasti. Per tuos, kurie save vadina 
krikščionimis. Jis turi atsisėsti prie mūsų – 
šventų ir nusidėjėlių - stalų. Kaip kadaise sėdėjo 
ir valgė su muitininkais. Dabar Jis vėl turi mus 
atrasti visus. Tai mūsų misija Jo širdžiai. Tai 
mūsų užduotis, kylanti iš Jo meilės: privalome 
pakviesti Jėzų į savo puotas. Kad būtume išlais-
vinti, išg ydyti. Visų pirmiausia – nuo puikybės. 
Visa kita mums bus pridėta. Dėl mūsų ir visų 
šios Žemės g yventojų sielų Išganymo.

Br. kun. Arūnas Peškaitis OFM   

Mažesnieji broliai  
persiskirstė pareigas  
Šv. Kazimiero provincijoje


