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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

EVANGELIJA (Mt 25, 31–46)   
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu 

su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės sos-
te. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, 
ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo 
ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. 

Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, 
mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pa-
saulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš 
buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau 
ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir 
mane priglaudėte, buvau nuogas - mane apren-
gėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote 
pas mane'. 

Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes 
tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokš-
tantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave  
keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir apren-
gėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį  

ir aplankėme?' 
Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, 

kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių-
jų mano brolių, man padarėte'. 

Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite 
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, 
kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš bu-
vau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau 
ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir 
manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligo-
nis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'. 

Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes 
tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar 
nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?' 

Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: 
kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų ma-
žiausiųjų, nė man nepadarėte'. 

Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į am-
žinąjį gyvenimą“. 

Šlovė tam, kuris ateina 
Viešpaties vardu!  

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo 
Dovydo karalystei! 

 Mk 11, 10 

XXXIV EILINIS SEKMADIENIS 
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

2020 lapkričio 22 d.Nr. 800

BERNARDINŲ KNYGYNĖLIO NAUJIENA
Mieli parapijiečiai, mūsų knygynėlyje jau galite įsigyti  naujai išleistą Arūno 
Peškaičio ir Kazio Simanausko knygą „Pamatymai“.

„Brolio Arūno ir gerbiamo Kazio nauja knyga „Pamatymai“ - man, kaip skai-
tytojui, pasirodė gili ir nuoširdi tiek savo puikiomis nuotraukomis, tiek poezijos 
posmais, kuriuose dera paprastumas, aiškumas ir beribis vidinės tiesos ieškojimas 

- ir pagaliau vidinės ramybės atradimas. Tai eilės apie vienatvę, meilę ir ieškojimas 
artimos širdies plakimo. Eilės ir nuotraukos prisibeldžia iki manęs ir labai nuošir-
džiai tikiu, kad prisibels ir iki kitų skaitytojų.“ (Kostas Smoriginas)

ŠLOVINIMO VAKARAS NUOTOLINIU BŪDU
Kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį po Šv. Mišių 19 val. vėl vyks šlovinimo vakaras, 
kurį ves Artūras Chalikovas. Šįkart vakaras bus transliuojamas tiesiogiai per Vilniaus Bernardi-
nai Facebook ir Youtube kanalą. Lauksime visų prisijungiant nuotoliniu būdu.

ADVENTO KALENDORIAI
Adventas netrukus belsis į duris Turime net keturis Advento kalendorius už priimtiną – 2 eur 
kainą. Kiekvienas langelis turi paslėptą mintį ar darbelį. Kalendoriai skirtingi su pranciškučių 
piešinais. Galima įsigyti Bernardinų jaunimo centre, Katalikų pasaulio knygyne Šventaragio g., 
arba internetu – bjcentras@gmail.com (siuntimo išlaidos 1 eur.) 

PRANCIŠKUČIAI KVIEČIA
Nors ir apribojimai, nors ir karantinas, nors ir penktadienis, bet pranciškučiai vis tiek susitinka. 
Kviečiame vaikus ir paauglius prisijungti prie pranciškučių kiekvieną penktadienį nuo 16 val. 
Daugiau informacijos: deimante.narkute@gmail.com

KALĖDAIČIAI
Nuo šio sekmadienio mūsų kioskelyje jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.

ŠV. MIŠIOS NUOTOLINIU BŪDU
Mieli parapijiečiai, tuos, kurie dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi labiau saugotis ir likti 
namie, kviečiame į Šv. Mišias jungtis nuotoliniu būdu. Tiesiogiai transliuosime sekmadienio 
10.30 val. šv. Mišias parapijos FB paskyroje Vilniaus Bernardinai. Mes su jumis esame ir būsi-
me kartu maldoje.
Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu 
ar susisiekti el. paštu. Visi kontaktai ir raštinės darbo valandos nurodyti mūsų interneto svetai-
nėje: www.bernardinuparapija.lt
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XXXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Ez 34, 11–12. 15–17: Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas
Ps 23 P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

1 Kor 15, 20–26. 28:  Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, kad Dievas būtų  
viskas visame kame

Mt 25, 31–46: † Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos

Kodėl aš aukoju  
savo parapijai?
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio  
(Bernardinų) parapijiečių liudijimai 

DIEVO KARALYSTĖS  
SLĖPINYS

O kaip gi kitaip? Man juk taip svarbu, kad ji 
gyvuotų. Juk bažnyčia – tai ne vien pastatas, ne 
vien sakramentai, o mes – žmonės. 

Jeigu nebus mūsų, nebus ir jos. Todėl nuo 
kiekvieno mūsų ir priklauso ne tik, ar ji išliks, 
bet ir kokia ji bus. Dievui. Manau, svarbiausia, 
mūsų Meilės auka, bet tam, kad būtų, kur susi-
rinkti, kur drauge aukoti šią auką, kur parodyti 
tą Meilę Jam, vienas kitam ir visiems jos ištroš-
kusiems, privalome padėti išlikti mūsų nuos-
tabiai bažnyčiai, broliams, bendruomenei. Iš 
pradžių Dievas per brolius pranciškonus subūrė 

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 Die-
vo Sūnus, gimęs iš Mergelės Marijos, buvo vadi-
namas Karaliumi, lauktuoju Mesiju, t. y. Dovy-
do sosto palikuoniu, kurio viešpatavimui, pagal 
pranašų ištaras, nebus galo. 

Kristaus karališkumas liko paslėptas iki jo 
trisdešimties metų, praleistų niekuo neišsiski-
riančiu 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 prisikėli-
mu. Prisikėlęs ir apsireiškęs apaštalams, jis tarė: 

mus, dabar labai svarbu padėti jiems ir mums 
gyvuoti. Tepadeda mums visiems Dievas...

Su meile, Danguolė Kačiušienė

*******
Labai sunku parašyti, kodėl remiu savo pa-

rapiją. Parašiau, po to ištryniau, ir taip kelis 
kartus. Vienas rašinys pasirodė banalus, nes 
parašiau, kad jei žmonės nesidalintų, šiandien 
mūsų bažnyčioje nebūtų tokio šlovinimo, nes 
nebūtų naujos garso įrangos, jei žmonės nesida-
lintų, nebūtų parodų, naujos raštinės, klebono 
kabineto, bibliotekos, bendruomenės patalpų, 
galiausiai nebūtų tokios šventovės, kokią turime 
dabar. Dar buvau parašius, kad bažnyčia mūsų 
namai, o aš noriu, kad mano namai švytėtų, kad 
juose visada būtų šilta, jauku ir gera, kad mano 
šeimos nariams nieko netrūktų, o mūsų broliai 
yra mano šeima. Bet ir šitą ištryniau. Tada pa-
rašiau, kad turiu krikšto dukrytę, ir kaskart, kai 
dovanoju jai šokoladą, ji pirmiausia jo duoda 
trims broliams, mamai, tėčiui, visiems aplink, 
ir tik po to valgo pati. Dieve, kaskart galvoju, 
kokia ji turtinga. JI moko mane dalintis. Kai tai 
darau, jaučiuosi turtinga. Labai.

Roma

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ 
(Mt28,18). Ši valdžia kyla iš meilės, kurią Die-
vas apreiškė savo Sūnaus aukoje. Kryžius yra 
sostas, nuo kurio pasirodė Meilės didingasis 
karališkumas: aukodamasis už pasaulio atpirki-
mą, kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos 
ir sutaikintų jį su Dievu, Jėzus nugalėjo „šio pa-
saulio kunigaikščio“ (Jn12,31) viešpatavimą ir 
galutinai įkūrė Dievo Karalystę. Ji pilnatviškai 
pasirodys laikų pabaigoje: „Jis gi turi karaliau-
ti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. 
Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis“ 
(1Kor15, 25–26). Tada Sūnus atiduos Karalys-
tę Tėvui ir pagaliau Dievas bus „viskas visame 
kame“ (1Kor15,28).

Kelias norint pasiekti šį tikslą yra ilgas. Jo 
neįmanoma sutrumpinti. Iš tiesų reikia, jog 
kiekvienas 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...

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

AUKOTI GALITE IR BANKINIU PAVEDIMU
Dėkojame visiems geros valios parapijiečiams, kurie nuolat remia Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčią savo maldomis, darbais ir aukomis.
Intencijos 
Užsakyti Šv. Mišias savo norima intencija 
galite paskambinę į raštinę telefonu 8 616 01 
159 (raštinės darbo laiką rasite mūsų tinklapy-
je) arba elektroniniu paštu: info@bernardinai.lt 
Užsakant šv. Mišias telefonu arba el. p. auką 
galima pervesti į vienuolyno sąskaitą: 
ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDI-
NO VIENUOLYNAS 
Ats. sąsk. LT85 7044060001543390 
Bankas AB SEB bankas 
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES lauke-
lyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz. 
„Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę 
(6 m.), D. p. sv. Petraičių gim.

Sekmadieninė auka 
Norinčius paaukoti Bernardinų parapijai ir 
negalinčius dalyvauti šv. Mišiose, maloniai 
prašome savo sekmadieninę auką pervesti į 
parapijos sąskaitą: 
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE-
ČIO PARAPIJA  
Ats. sąsk. LT30 7300 0101 3343 9118 
Bankas SWEDBANK AB 
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje 
BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz.  
„Sekmadieninė auka“
 
Nuoširdžiai jums dėkojame!


