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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

I ADVENTO SEKMADIENIS 2020 lapkričio 29 d.Nr. 801

EVANGELIJA (Mk 13, 33–37)   
 

Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis 

tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo 
svetur, paliko namus ir davė tarnams įgalioji-
mus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui 

įsakė budėti. 
Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų 

šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaid-
gystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų mie-
gant. 

Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“ 

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,  
suteik išganingą pagalbą.  Ps 84, 8

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 10 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -5706 Eur

10 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6991 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 4002 Eur
Iš viso įplaukų: 10993 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 7441 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 5286 Eur
Iš viso išlaidų: 12727 Eur

10 mėn. balansas "+" ; "-":  -1734 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -7440 Eur

DOVANOKIME KALĖDINES DOVANAS
Kaip ir kasmet Bernardinų parapija organizuoja Kalėdinę akciją, kurios metu 
bus dovanojamos kalėdinės dovanėlės Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro bei Bernardinų socialinio centro globojamiems vaikams. Kviečia-
me norinčius prisidėti prie šios akcijos parapijiečius – gruodžio 6 d. loterijos 

būdu išsitraukti lapelį su vaiko vardu bei amžiumi ir paruoštas dovanėles  atnešti į parapijos 
zakristiją iki gruodžio 22 d. Atsakingas asmuo Titas, mob. +370 650 74189 (jei turėsite klausimų, 
ar negalėsite dalyvauti šv. Mišiose, skambinkite)

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 
Mažesnieji broliai pranciškonai 5-ąjį kartą skelbia prakartėlių konkursą „Pa-
sitikim kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi“. Kadangi išgyvename pandemiją ir 
turime atsižvelgti į nustatytus apribojimų reikalavimus, šįkart konkursas bus 
nuotolinis ir prakartėlių nereikės pristatyti į vienuolynus ar bažnyčias, kaip 
ankstesniais metais. Taip pat, tai geras ženklas – prakartėlės liks jūsų namuose, darbovietėse 
ar kitose jums brangiose vietose. Balsavimas vyks nuotoliniu būdu svetainėje www.prakartele.lt.  
Broliai kviečia lapkričio 23 – gruodžio 14 dienomis kurti prakartėles ir jų nuotraukas kelti į 
puslapį www.prakartele.lt

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

ŠV. MIŠIOS NUOTOLINIU BŪDU
Mieli parapijiečiai, tuos, kurie dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi 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 būsime kartu maldoje.



Bernardinai
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I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 2b–7: O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!
Ps 80 P.: O Dieve, pastatyk mus ant kojų! Tenušvinta veidas tavasis,  

ir mes išgelbėti būsim!
1 Kor 1, 3–9:  Mes laukiame, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus

Mk 13, 33–37: † Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas

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

Tenka gyventi įdomiu metu – įprasti dalykai 
jau įgauna kitą prasmę ir formą. Daugiau gal-
vojame, kaip apsaugoti savo ir kitų sveikatą, ri-
bojame bendravimo gyvai laiką. Saugant save ir 
kitus mišiose tenka dalyvauti nuotoliniu būdu. 
Ir už tai didelis ačiū visiems, kurie pasirūpina 
šia galimybe.

Man Bernardinų bendruomenė ir Bažnyčia 
yra kaip namai, savi žmonės, kurie padeda dva-
siškai tobulėti ir stiprėti. Aš visą laiką jaučiau 
gražią pareigą prisidėti mišių auka, nes tai pa-
prasčiausia, ką galiu padaryti, kad čia būtų šilta, 
išpuošta gėlėmis, švaru, muzikalu, gyvuotų vi-
sos veiklos ir grupelės. Todėl dabar džiaugiuosi 
galimybe tai atlikti nuotoliniu būdu ir palaikyti 
brolius pranciškonus ir Bernardinų bendruome-
nę .

Sveikatos ir palaimos mums visiems!
Ramunė

* * *
Visų pirma todėl, kad bažnyčioje aš gavau 

naują gyvenimą, naują pasaulio suvokimą, tru-
putį atsivėrė pasaulio slėpiniai, kaip jis nuosta-
biai sukurtas ir, kad dalinimasis ir džiaugsmas 

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!

Jėzus siūlo budėti ir laukti, kaip jis pats pa-
vadina, laukti: –„namų šeimininko ateinant“. 
Esame lyg sargai, pakviesti budėti, nenuils-
tamai laukti ir viliamės, jog tai tikrai pavyks. 
Bet kaip visada prasidedant advento laikui, 
atsiranda begalės darbų: suplanuoti ir atsi-
tiktiniai svečiai, pirkiniai, dovanos, o kur dar 
namų ruoša. Tai koks čia dabar laukimas, kai 
nėra kada ir pačiam savęs paklausti: kaip aš 
jaučiuosi? Ką jau kalbėti apie kasdienę maldą 
ar nuėjimą į bažnyčią. 

Čia puikiai tinka t.Stanislovo žodžiai, kuriuos 
prisiminiau ir noriu pasidalinti su jumis: „Tie, 
kurie nerandate laiko darbams nudirbti, ateikite 
į šv.Mišias, užeikite nors kartą per savaitę į 
bažnyčią, uždekite žvakelę, pasimelskite. Šis 
susikaupimas padės jums rasti laiko visai liku-
siai savaitei.“ O dar norėčiau pridėti šventojo 

Alberto Hurtado SJ žodžius, kai jis pasakė, 
kad reikia jausti advento laikotarpį kasdien, ne 
tik Bažnyčioje: „Šv.Mišios man yra gyvenimas, 
o g yvenimas yra šv. Mišių pratęsimas.“ Taigi 
skleiskime Evangeliją savo gyvenimu.

Šie du puikūs pavyzdžiai galėtų lydėti mus 
šioje kelionėje, laukimo ir vilties metu. 

Tik nuo mūsų nusiteikimo priklausys, kokie 
išliksime šioje  Kelionėje. Adventas yra artėji-
mas prie mus mylinčio Dievo, kuris iš meilės 
mums pats tapo žmogumi. Jis ragina mus 
atsimerkti ir nebevaikščioti tamsoje, o jausti g y-
venimą.„Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš 
namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, 
ar gaidgystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų 
jūsų miegant.“

 
Eugenijus Markovas SJ

duoti neatlygintinai, yra viena iš šio naujo pa-
saulio pamatinių vertybių.

Antra, tai, kad bažnyčia, savo esme, yra su-
sirinkimas, į kurį susirenka lygūs ir vienas kitą 
gerbiantis ir bandantys mylėti broliai ir seserys, 
kurie vienas kitam yra skolingi tik meilę. Susi-
rinkimas, kaip šventė, kaip puota, kaip dėko-
jimo veiksmas. Ir jeigu aš ateinu į puotą tuš-
čiomis, tikėdamasis, kad kitas kažkodėl turėtų 
pasirūpinti, kad puota įvyktų, tai aš dar nesu-
prantu, koks susirinkimas čia vyksta...

Trečia, aš suvokiu, kad mūsų dėkojimo puota 
vyksta ne plyname lauke, ir kad bažnyčios rūmą 
reikia prižiūrėti ir puoselėti, kad švęsti būtų ma-
lonu. Ir tam irgi reikia lėšų.

Ketvirta, svarbiausia, suvokiu, kad Kristus 
atidavė savo brangiausia turtą – GYVYBĘ už 
mane, kad aš gyvenčiau. Ir kad aš esu amžinai 
jam skolingas už šią dovaną ir malonę, ir kad 
mano paaukoti keli variokai yra tik juokas, lygi-
nant su Viešpaties dovanota laisve ir gyvenimu. 
Kaip sako apaštalas Paulius, aš esu skolingas 
Jam save...

Ir jeigu aš ateinu tuščiomis, tai aš arba kvailas 
arba chamas. 

Dalius


