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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

Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, 

o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus 
audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš pro-
to, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištik-
ti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. 
Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinan-
tį debesyje su didžia galybe ir garbe.

Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir 
pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.

Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi 
nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpes-
čių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. 
It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. 
Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad su-
gebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir 
kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

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: -4402 Eur

10 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7514 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 4956 Eur
Iš viso įplaukų: 12470 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 9379 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 3423 Eur
Iš viso išlaidų: 12802 Eur

10 mėn. balansas "+" ; "-":  -332 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -4734 Eur

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Gruodžio 3–5 d. Trinapolio rekolekcijų namuose – Advento rekolekcijos jaunimui „Mažiau yra 
daugiau“. Rekolekcijas ves brolis salezietis Ryan Oliver Bautista SDB :)
Kalbėsime ir nagrinėsime, kaip Šv. Mergelė Marija, Šv. Jonas Krikštytojas ir Šv. Juozapas tai pri-
taikė savo gyvenimuose. Taip pat nepamiršime bendrystės ir maldos.
Dalyvio auka 19 eur. Registracija: bjcentras.lt. Dalyvavimui reikalingas galimybių pasas.

EVANGELIJA (Lk 21, 25–28. 34–36)   

I ADVENTO SEKMADIENIS 2021 lapkričio 28 d.Nr. 823

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

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 29 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arū-
nu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Artiomo Antonovo karinę dramą „Polumgla“ 
(Rusija, Vokietija, 2005 m.) 
Filmo veiksmas vyksta artėjant Antrojo pasaulinio karo pabaigai. 
Rusų leitenantas paskiriamas vadovauti grupei vokiečių karo belais-
vių ir siunčiamas į Polumglos kaimą, kuriame jie turi statyti radijo 
perdavimo bokštą. Iš pradžių kaimo gyventojai nusiteikę priešiškai, 

bet pamažu viskas keičiasi ir kaliniai pradeda asimiliuotis į kaimo gyvenimą ir net užmegzti ryšius 
su vietinėmis moterimis…
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
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Kaskart prieš rekolekcijas galvoju, na ir ko aš 
ten susiruošiau, ir kaskart po jų sakau - ačiū 
Dievui, kad dalyvavau. Kaskart prieš rekolek-
cijas galvoju, kažin kokie žmonės susirinks, ar 
pavyks užmegzti ryšį, ir kaskart po jų džiau-
giuosi, nes dar vienu broliu ir sese tampa dau-
giau. Aš nebepraeisiu pro juos bažnyčioje ar ga-

I ADVENTO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Jer 33, 14–16: Aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą
Ps 25. P.: Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti.

1 Tes 3, 12 – 4, 2: Viešpats tesutvirtina jūsų širdis, kai vėl ateis Kristus
Lk 21, 25–28. 34–36:† Jūsų išvadavimas arti

Budėkite, sako mums Viešpats. Pabus-
kite, pakartoja mums šventasis Paulius. Juk 
ir mes galime užmiršti tai, kas sudaro mūsų 
būties pagrindų pagrindą. Bažnyčia ragina 
mus būti budrius keturias savaites iš anksto, 
kad iš naujo pasirengtume švęsti Kalėdas, ir 
sykiu tam, kad prisimindami pirmą jį Dievo, 
tapusio žmogumi, atėjimą į pasaulį, būtume 
atidūs kitiems Dievo atėjimams kiekvieno 
žmogaus gyvenimo pabaigoje ir laikų pabai-
goje. Todėl Adventas yra pasirengimo ir vilties 
laikas. Ateik, Viešpatie, ir nedelsk. Taisykime 
kelią Viešpačiui, kuris netrukus ateis; ir jei 

pastebime, kad mūsų regėjimas aptemęs ir 
aiškiai nematome iš Betliejaus nuo Jėzaus 
sklindančios šviesos, tai tinkamas laikas 
pašalinti kliūtis. Tai laikas ypač rūpestingai 
atlikti sąžinės patikrą ir išsivalyti savo vidų 
Dievui priimti. Tai laikas susivokti, kas mus 
skiria nuo Viešpaties, ir atitolinti tai nuo 
savęs. Todėl ši patikra turi siekti pačias mūsų 
veiksmų šaknis, motyvus, kurie paskatino 
mūsų veiksmus. 

Francisco Fernandez Carvaja 
Iš knygos „Kalbėti su Dievu“

tvėje, mes turėsime bendrą patirtį, kuri keičia 
mūsų santykį. Kaskart prieš rekolekcijas galvo-
ju, ar konferencijų vadovas palies, ar nebus per 
daug saldu ir patosiška, ir kaskart po rekolek-
cijų, sakau – wau! Buvo ne šiaip konferencijos, 
gavau impulsų ir maldai, ir apmąstymams. Na, 
o Raimondos anekdotą turėtume įsirėminti, 

Būdami silpni mokėmės būti galingi
Lapkričio 19-21 dienomis Bernardinų bažnyčios patalpose pirmąkart vyko bendros Bernardinų 

parapijos ir Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino pasauliečių pranciškonų brolijos rekolekcijos 
„Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10). Rekolekcijoms vadovavo Vilniaus šv. Jono Krikštytojo 
ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto kapelionas EUGENIJUS 
PUZYNIA SJ. Rekolekcijų metu vyko dvasinės konferencijos, meldėmės, apmąstėme Dievo žodį, dali-
nomės savo patirtimis ir išgyvenimais, ėjome Kryžiaus kelią, šlovinome Viešpatį,  priėmėme Atgailos 
sakramentą. Štai keletas rekolekcijų dalyvių liudijimų:

kad po trijų dienų nesugrįžtų tas senasis aš, ku-
ris per rekolekcijas numirė. (Rūta)

Pakylėjo. Deja, rytoj – vėl kasdienybė. 
,,Kaip atviromis akimis žiūrėti į nuodėmin-

gą tikrovę, kurios dalimi esu ir aš?“- skaitau 
atsivertusi rekolekcijų užrašus. Laimė, buvo 
pasiūlyta išeitis: reikia įsitvirtinti esmėje - įsi-
šaknyti Dievo meilėje! Ir būsim tiek pilni, kiek 
leisime Dievo meilei mumyse gyventi! Deja, tai 
teorija.

Laimė, buvo ir procesas - bandėme ateiti 

Dievo akivaizdon ir suprasti, kad savo silpnu-
me esame  galingi. Galingi tiek, kiek įsileidžia-
me meilės ir kiek galėsime jos atiduoti kitam. 
Deja, matyt, ateis ir vėl laikas, kai jausimės 
išsibarstę. Bet yra rekolekcijos - galimybė susi-
rankioti, kas išbyra. (Raimonda)

Man šios rekolekcijos buvo unikalios, nes  
buvo vienos iš nedaugelio, orientuotų į prak- 
tiką – į gyvojo Dievo patyrimą ir atsivėrimą Jo 
meilei. Apie tai, kaip įsitvirtinti esmėje: aš su-
kurta iš  meilės ir meilei. Jei aš esu, tai todėl, kad 
Dievas yra. Tai yra mūsų tikėjimo pamatas, nes 
galime būti intelektuliai išprusę teologijoje, bet 
jei neįsileidžiam Dievo į savo gyvenimą, jei ne-
sam atviri Jo vedimui, visas mūsų tikėjimas bus 
tik „rūkų rūkas“ ir tuštybių tuštybė. Ne kalbėti 
apie Dievą, bet kalbėtis su Juo. Įsišaknyti Die-
vo meilėje, tikint, kad Dievo meilė niekuomet 
nebus iš manęs atimta, nes Jis mane išsirinko. 
Prašyti malonės, kad Dievas atidarytų akis pa-
matyti savo silpnumus, atiduoti juos Jam, kuris 
ant kryžiaus, prašant Jo perkeitimo. (Janina) 

Kitus liudijimus skaitykite ateinančio sekmadienio laikraštėlyje

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CARITAS KVIEČIA DALINTIS GERUMU
Tapkite jų teikiamos pagalbos dalininkais.
Kviečiame įsigyti leidinį „Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos“. 
Leidinyje rasite 14 Carito darbuotojų, savanorių ir pagalbos sulaukusių žmonių istorijų, kuriose 
vargas susitinka su viltimi, o kančia – su prisikėlimu. Čia pasakojama apie priklausomybę nuo 
narkotikų įveikusį jaunuolį Liną; apie jauną mamą Deimantę, kuri su Carito pagalba susigrąžino 
paimtą sūnų; kalbinama prekybos žmonėmis aukoms padedanti Angelė… 
Įsigydami šį leidinį, padėsite ieškantiems namų, bendrystės, patiriantiems vienišumą, nepriteklių, 
ligą. Visi už parduotus leidinius surinkti pinigai skiriami žmonėms, kurie, Carito padedami, siekia 
susigrąžinti gyvenimą. 
Paremkite šią kilnią misiją įsigydami leidinį – bažnyčioje po sekmadienio (lapkričio 28 d.)  
šv. Mišių arba internetinėje parduotuvėje adresu: vilnius.caritas.lt/leidinys/istorijos/

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių šv.Mykolo ko-
plyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei 
padėkas Dievui."


