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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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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 3390

Bernardinai

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 )  p a r a p i j a

2015 lapkričio 22 d.

ffff

PASKAITŲ CIKLAS „MEILĖ IR ATSAKOMYBĖ“
Tęsiasi paskaitų ciklas „Meilė ir atsakomybė“. Lapkričio 23 d. 18 val. Bernardinų jaunimo  
centre šešta paskaita. Ciklą veda M. Palilionė, Šeimos ir santuokos teologijos licenciatė bei  
Jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) PARAPIJA KVIEČIA 
Į PASKAITŲ CIKLĄ, SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM GYVENIMUI PAŽYMĖTI

Sekmadienį, lapkričio 29 dieną 12 val. kviečiame į trečiąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai že-
mėje“. Paskaitos tema: „Kapucinai Lietuvoje“. Pranešėjas kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM 
Cap iš Mažesniųjų brolių kapucinų ordino.
Nemokamos paskaitos vyksta Bernardinų bendruomenės centre. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje www.bernardinupa-
rapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

XXXIV EILINIS SEKMADIENIS 
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

Nr. 597

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 aukš-

tieji 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“. 

Šlovė tam, kuris ateina 
Viešpaties vardu! 
Šlovė besiartinančiai 
mūsų tėvo Dovydo 
karalystei!  
Mk 11, 10 PARAPIJOJE SVEČIUOSIS BR. KUN. ROLANDAS TAUČIUS OFM

Sekmadienį, lapkričio 29 d. 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje svečiuosis br. Rolan-
das Taučius OFM, kuris neseniai, Šventojo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo išvakarėse priėmė 
kunigo šventimus. Jis aukos Šv. Mišias, po kurių suteiks primicijinį palaiminimą. Kviečiame 
dalyvauti.

VYRŲ MALDOS POPIETĖ
Sekmadienį, lapkričio 22 d. 15 val. Bernardinų bažnyčioje, vyks vyrų maldos popietė. Svečiuo-
sis Kolumbo riterių Lietuvos Šv. Ignoto tarybos atstovai, kurie papasakos apie šią tarptautinę 
vyrų katalikų organizaciją ir jos tikslus, pakvies norinčius įsijungti į draugijos veiklą ir atsakys į 
dominančius klausimus. 
Kviečiame visus vyrus į vyrų maldos popietę.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ
Lapkričio 27 – 28 d. Vilniuje vyks pasaulinė lyderystės konferencija.  Konferencijos tikslas –  
ugdyti nesavanaudiškus, sąžiningus ir nuolankius vadovus, turinčius aiškią viziją. Tokio tikė-
jimo vedami organizatoriai siekia suburti bendraminčius, su kuriais klausydamiesi išskirtinių 
pranešėjų, galėtume kartu augti ir keisti savo aplinką. Daugiau informacijos: www.lyderiams.lt
Kaina vienam asmeniui – 80 Eur, kaina balkone – 30 Eur. Konferencijoje praėjusiais metais 
dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais metais! Registracija internetu: 
http://goo.gl/forms/jF4SZbU4E3
Koordinuoja Daiva Mieželienė, tel. 8 605 52233, el. paštas Daivos.email@gmail.com
Bilietą perkant asmeniškai, mokėti: gavėjas Daiva Mieželienė, sąskaita LT 427300010093014152 
SWED banke, mokėjimo paskirtyje nurodant už bilietus į PLK.
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XXXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Dan 7, 12–14; Ps 92; Apr. 1, 5–8; Jn 18, 33–37 
P. : Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.

Bažnyčios liturgija pažymi Kristaus Ka-
raliaus – Visatos valdovo iškilmę paskutinį 
liturginių metų sekmadienį, taip atkreipdama 
dėmesį į Jėzų Kristų kaip į žmogaus ir visos 
kūrinijos Karalių. Taip pat provokuodama mus 
šiuo klausimu: Koks yra mūsų Karalius? 

Šiandien vieniems žmonėms karaliaus sąvoka 
darosi vis mažiau priimtina, nes ji įvairiais 
istorijos laikotarpiais buvo apibrėžiama kaip 
absoliuti vieno asmens valdžia, pasireiškianti 
despotiškumu. Kitiems žmonėms ši sąvoka pri-
mins vaikystėje girdėtas pasakas, kur karalius 
vaizduojamas kaip turtingas, turintis didžiulę ir 
gražią karalystę monarchas. Tretiems karaliaus 
sąvoka primins Bažnyčios šventuosius kaip šv. 
Steponą I - Vengrijos karalių, Edvardą Nuo-
dėmklausį - Anglosaksų karalių ar šv. Kazimie-
rą – Lietuvos ir Lenkijos karalaitį.

Išrinktoji tauta laukė Mesijo – Karaliaus, 
kuris viešpataus teisingumu virš visų žemės 
tautų. Mes, krikščionys, Šventosios Dvasios 
pagalba įžvelgiame, kad Jėzus, tikras Dievas ir 

tikras žmogus, yra pranašų skelbtas ir lauktasis 
Karalius. Jo sostas - ne spindintys rūmai, bet 
kryžius. Jo karūna - ne brangakmeniais dengtas 
auksas, o erškėčių vainikas ir Jo karalystė – tai 
dangiška karalystė, kur atsiskleidžia tikėjimas, 
viltis ir meilė.

Per šventą jį krikštą mes taip pat esame gavę 
iš Šventosios Dvasios dovaną, mes krikščionys 
tapome panašiais į Kristų, t. y. kiekvienas iš 
mūsų tampame karaliais, kunigais ir pranašais. 
Tai yra mūsų pašaukimo misija - karaliauti su 
Jėzumi. Todėl šiandien evangelija mums parodo 
kelią, ką reiškia karaliauti su Jėzumi. Jėzus tik 
surištas ir pažemintas leidžiasi būti vadinamas 
karaliumi. Taigi karaliauti su Jėzumi – tai 
aukoti dvasines aukas ir kančias Tėvui. Jėzus 
– meilės karalius, ieškantis kiekvienos sužeistos 
avies. Taigi karaliauti su Jėzumi – tarnauti 
artimui. Taigi priimkime šią tarnystę iš Dievo, 
kaip Jo dovaną, kad mumyse ji pilnai atsi-
skleistų.

Br. kun. Alvydas Virbalis OFM

DIEVO  
KARALYSTĖS  
SLĖPINYS

Kristaus Karaliaus  iškilmė liturgijoje pradė-
ta minėti neseniai: ją įsteigė popiežius Pijus XI 
1925 metais, reaguodamas į ateistinius ir tota-
litarinius režimus, kurie neigė Dievo ir Bažny-
čios teises. Aplinka, kurioje atsirado ši šventė, 
buvo, pavyzdžiui, Meksikos revoliucija, kai 
daugelis krikščionių pasitiko mirtį su paskuti-
niu atodūsiu: Viva Cristo Rey! (isp. Tegyvuoja 
Kristus Karalius!). Kita vertus, šios šventės turi-

nys ir jos pagrindinė mintis yra labai seni, gali-
ma sakyti, atsiradę kartu su krikščionybe. Žo-
džiai „Kristus karaliauja“ turi savo atitikmenį 
tikėjimo išpažinime: „Jėzus yra Viešpats“, tai 
svarbiausi apaštalų skelbimo žodžiai. Evange-
lijose galima matyti, kaip šis titulas progresa-
vo nuo „Izraelio karaliaus“ iki visatos Valdovo, 
kosmoso ir istorijos Viešpaties, tai yra stipriai 
pranokstant pačios žydų tautos laukimo lūkes-
čius.

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

Kristaus karališkumas liko paslėptas iki jo 
trisdešimties metų, praleistų niekuo neišsi ki-
riančiu gyvenimu Nazarete. Po to, viešosios 
veiklos metu, Jėzus įsteigė naują Karalystę, 
kuri yra „ne iš šio pasaulio“ (Jn 18,36), ir pa-
galiau visiškai ją sukūrė savo mirtimi bei prisi-
kėlimu. Prisikėlęs ir apsireiškęs apaštalams, jis 
tarė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemė-
je“ (Mt 28,18). Ši valdžia kyla iš meilės, kurią 
Dievas apreiškė savo Sūnaus aukoje. Kryžius 
yra sostas, nuo kurio pasirodė Meilės didin-
gasis karališkumas: aukodamasis už pasaulio 
atpirkimą, kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės 
vergijos ir sutaikintų jį su Dievu, Jėzus nugalė-
jo „šio pasaulio kunigaikščio“ (Jn 12,31) vieš-
patavimą 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 su-
naikinta mirtis“ (1Kor1 5, 25–26). Tada Sūnus 
atiduos Karalystę Tėvui ir pagaliau Dievas bus 

„viskas visame kame“ (1Kor1 5, 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“ (Apr 3,20). 
Dievo Karalystė yra dovana, pasiūlyta visų lai-
kų žmonėms, kad kiekvienas, kuris tiki į įsi-
kūnijusį Žodį, „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą“ (Jn 3,16). 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. 

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 atsiras-
ti pasaulinė bendruomenė – Bažnyčia, jei per 
juos nebūtų veikusi tiesos jėga?

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

AUTORINIŲ BIBLIJOS ĮRIŠŲ PARODA
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bendruomenės centre atidaryta autorinių Bibli-
jos įrišų paroda „Ir Žodis tapo kūnu. Autoriniai Biblijų įrišai.“ Paroda veiks iki 2016 m. sausio  
6 dienos parapijos raštinės darbo laiku.


