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

ATVIRŲ DURŲ – „PAŠAUKIMŲ“ DIENA

FILMO „AVINĖLIO VARTAI“ PREMJERA

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ

VAJC KVIEČIA Į AUŠROS VARTŲ ATLAIDŲ JAUNIMO VAKARĄ

2015 M. PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA

AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI

Kviečiame į Audriaus Stonio režisuotą ir 
Gedimino Numgaudžio OFM prodiusuotą 
filmą AVINELIO VARTAI. Filmo premjera 
Vilniuje lapkričio 11 d. 19 val. kino centre 

Lapkričio 21– 22 d. Vilniuje vyks PASAULINĖ 
LYDERYSTĖS KONFERENCIJA, kurios 
tikslas – ugdyti lyderius visame pasaulyje įkve- 
piant juos, suteikiant ar atgaivinant ateities 
viziją, lavinant įgūdžius visuomenės ir bažny- 
čios labui. Kaina vienam asmeniui, jei su-

Lapkričio 9–16 d. vyks Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai Vilniuje. Kiekvieną 
Atlaidų dieną 11 val. šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

Lapkričio 14 d, penktadienį. Švč. Sakramento 
adoracija Šv. Teresės bažnyčios kriptoje 17 val. 
Tuo pačiu metu, 17 val. Domus Maria salėje 
vyks filmo „Laiko dvasia“ peržiūra. Filmo 
aptarimą ir diskusiją ves kun. Mindaugas 

vyks birželio 19–24 dienomis. Džiaugiamės 
galėdami pranešti, kad paskaitas stovyklos 
metu maloniai sutiko vesti Katovicų 
pranciškonų seminarijos rektorius, jaunimo 

„Forum Cinemas Vingis“ ir lapkričio 14 d.  
17 val. kino centre „Skalvija“. Tai filmas apie 
Krikšto stebuklą – nematomą ir nepaaiškinamą 
Dievo prisilietimą.

sirenka grupė (6+) iki lapkričio 12 d. – 225 Lt, 
individuali kaina Vilniuje užsiregistravusiems 
iki lapkričio 12 d. – 245 Lt, po lapkričio 12 d. – 
265 Lt. Registruoja Laima laimmil@gmail.com, 
tel. 8686 55533. Daugiau informacijos: http://
www.lyderiams.lt/

Malinauskas SJ. Po šventųjų Mišių, pasivaišinę 
atlaidų spurgomis ir arbata, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos salėje klausysimės aktorių dueto 
deklamuojamos poezijos perpintos dainomis.

sielovados specialistas br. kun. Witoslaw Sztyk 
OFM. Maloniai kviečiame planuoti savo 
vasaros atostogų laiką ir dalyvauti stovykloje. 
Platesnė informacija bus skelbiama vėliau.
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Lapkričio 15 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir  
Šv. Bernardino vienuolyne organizuojame at-
virų durų – „Pašaukimų“ dieną. 
Ji prasidės 11 val. ekskursija po bažnyčią ir 
vienuolyną. 
12.30 val. – malda su broliais pranciškonais, 

13 val. – pietūs ir pasidalinimas įspūdžiais bei 
tikėjimo patirtimis. 
Kviečiame iki lapkričio 14 d. registruotis 
nevedusius ir mąstančius apie savo pašaukimą 
17–35 metų amžiaus vyrus el. paštu:  
arunas.peskaitis@gmail.com

XXXII EILINIS SEKMADIENIS 
LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS 

Nr. 553

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į 
Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių 
jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pi-
nigų keitėjų. 

Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš 
šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė kei-
tėjų pinigus, išvartė jų stalus. 

Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiim-
kite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų 
nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai 
prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl 
tavo namų sugrauš mane“. 

Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: 
„Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi 
teisę taip daryti?“ 
Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o 

aš per tris dienas ją atstatysiu“. 
Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius 

metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 
tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno 
šventyklą. 
Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, 

mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie 
įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

EVANGELIJA (Jn 2, 13–22) 

Išsirinkau ir pašventinau šitą vietą, – sako Viešpats,– 
kad čia mano vardas būtų per amžius. 2 Kr 7, 16  
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Katalikų Bažnyčia šiandien švenčia Latera-
no Bazilikos pašventinimo šventę. Ši šventė į 
visuotinį Romos Bažnyčios kalendorių buvo 
įtraukta XVI a. Laterano bazilika yra laikoma 
visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina, 
o taip pat ir Romos vyskupo katedra.
Bažnyčia šios dienos švente nori išreikšti 
pagarbą ne vien Laterano bazilikai, bet taip 
pat ir visoms kitoms šventovėms, kurios buvo 
pastatytos tikinčių jų dėka visame pasaulyje. 
Kiekviena bažnyčia yra Dievo namai, o ne vien 
maldos namai, kaip galime tai pastebėti kitose 
religijose. Taigi Bažnyčia mums primena, kad 
visi mes esame gyvaisiais Dievo namais. Kaip 
iš daugelio plytų ar akmenų yra pastatomas 
bažnyčios pastatas, taip ir tikintieji sudaro 
Kristaus Bažnyčią. Laterano bazilika tapo pir-
mą ja katalikų šventove, kuri iškilmingu būdu 
buvo dedikuota pačiam Dievui. Ši šventė mus 
pastato ties Bažnyčios slėpiniu, kurio pamatas 
yra Jėzus Kristus, o uola – apaštalas Petras. Ir 

XXXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 45; 1 Kor 3, 9b–11. 16–17; Jn 2, 13–22

P. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą, 
kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.

primena mums tai, jog vietinės Bažnyčios yra 
stipriai susijusios su Apaštalų Sostu.
Evangelijoje Kristus mums šiandien kalba 
apie pagarbą Dievo namams. Visi mes žinome, 
kad Dievas yra vertas didžios pagarbos, lygiai 
taip pat verti pagarbos yra ir Jo namai. Taip, 
Dievas nėra tapatus pastatui, bet pagarba Jam 
ir Jo namams turėtų būti derama. Nepamirš-
kime to. Nes kai visa tai pamirštame, tuomet 
papiktiname kitus ir Dievui pasirodome 
nebrandūs ir stokojantys kultūros. Pagarba, 
dėmesys, supratingumas, taktiškumas, romu-
mas, savitvarda – tai savybės, kurios tik puo-
šia mus Dievo namuose. Tuo tarpu, grubumas, 
egoizmas, puikybė, žeminimas, nesiskaitymas, 
pyktis – tai savybės, kurios byloja apie išmin-
ties stoką mumyse, o kartu ir Dievo namuose. 
Niekas nėra tobulas (tik vienas Dievas), tačiau 
tobulumas prasideda nuo pastangų. 

kun. Ernestas Maslianikas

troško tobulai gyventi, pamokymais, trum-
pai apžvelgdamas tik kas buvo būtiniausia 
ir naudinga pasakyti apie šventą gyvenimą. 
Paskiau labai norėdamas, kad tai, ką parašė, 
būtų patvirtinta viešpaties popiežiaus Ino-
cento III, su visais minėtais broliais išvyko 
Romon. Joje tuo metu gyveno garbingas 
Asyžiaus vyskupas Gvidonas, kuris rody-
damas ypatingą meilę labai gerbė šventąjį 
Pranciškų bei jo brolius. 
Pamatęs nežinia kokiu 
tikslu su savo broliais at-
vykusį šventąjį Pranciškų 
labai sunerimo, išsigan-
dęs, kad tik jie nebūtų 
sumanę palikti savo tėvy-
nės, kurioje Viešpats per 
savo tarnus jau pradėjo 
daryti didelius dalykus. 
Jis tikrai džiaugėsi savo 
vyskupijoj matydamas 
vyrus, kurių gyvenimu ir 
papročiais didžiai gėrėjo-
si, o kai jam buvo papasa-
kota, kokia jų atvykimo priežastis ir tikslas, 
dar labiau nudžiugo Viešpatyje, pažadėjęs 
jiems visokeriopai patarti bei teikti paramą. 
Šventasis Pranciškus dar nuėjo pas gabųjį 
Sabinos viešpatį ir vyskupą švento Pauliaus 
Joną, kuris iš visų Romos kurijos vadovų ir 
vyresniųjų garsėjo kaip vyras, niekinantis že-
miškuosius ir mylįs dangiškuosius dalykus. 
Tas jį priėmė maloniai ir su meile išklausė jo 
norus ir ketinimus.
Būdamas įžvalgus ir atsargus žmogus, ėmė 
daug jį kamantinėti ir įtikinėti, kad pasuktų 
vienuoliško ar atsiskyrėliško gyvenimo keliu. 
Tačiau šventasis Pranciškus kaip galėdamas 
mandagiau, nesumenkindamas jo patarimų, 
bet ištikimai pasirinkdamas kitus, didesnius 
dalykus, kurių troškimo regėjosi uždegtas, 

atmetė tokius pasiūlymus. Stebėjosi vyskupas 
tokiu įkarščiu ir būkštaudamas, kad tas neišsi-
žadėtų tokio sumanymo, atvėrė jam erdvesnius 
kelius. Galiausiai, įveiktas jo atkaklių prašy-
mų, apsiramino ir sutiko jį užtarti pas viešpa-
tį popiežių. Tuo laikotarpiu Dievo Bažnyčiai 
vadovavo garbingas, nepaprastai išprusęs, pui-
kios iškalbos, teisingumo trokštantis visiems, 
kurie kentėjo dėl krikščioniškojo tikėjimo, 

vyras, viešpats popiežius 
Inocentas III. Apdairiai 
ištyręs Dievo vyrų norus, 
pritarė jų prašymui ir ati-
tinkamai tatai patvirtino, 
o paskui visokiais būdais 
juos ragino bei drąsino 
ir laimindamas šventąjį 
Pranciškų bei jo brolius 
tarė: „Eikite, broliai, su 
Viešpačiu ir skelbkite vi-
siems atsivertimą, kaip 
Viešpats teiksis jus įkvėp-
ti. Kai visagalis Dievas 
maloningai padidins jūsų 

skaičių, sugrįžkite džiaugsmingi pas mane, ir 
aš jums pavesiu didesnius, be baimės patikė-
siu kilnesnius dalykus“. Išties Viešpats globojo 
šventąjį Pranciškų, kad ir ką jis darytų, džiu-
gindamas jį apreiškimais ir padrąsindamas ma-
lonėmis. Antai kartą nakčia kietai užmigęs jis 
susapnavo, kad eina kažkokiu keliu, šalia kurio 
augo neapsakomai aukštas medis. Tas medis 
buvo gražus, tvirtas, kresnas ir labai didelis. 
Šventasis prie jo prisiartinęs stabtelėjo, negalė-
damas atsigėrėti jo dailumu ir didumu, ir staiga 
pats tapo toks aukštas, kad galėjo pasiekti pačią 
viršūnę ir be vargo, suėmęs ją ranka, palenkti 
prie žemės. Iš tiesų taip ir įvyko, kai viešpats 
Inocentas – dar aukštesnis ir kilnesnis pasaulio 
medis, pasilenkė palankiai įvykdyti to, ko jis 
prašė ir norėjo.

Siūlome ištrauką iš T.Selaniečio knygos, 
kurioje pasakojama apie Šv. Pranciškus  ap-
silankymą Laterano bazilikoje pas popiežių 
Inocentą III 1209 metais.

Matydamas Viešpaties Dievo kasdien augi-
namą brolių skaičių, palaimintasis Pranciš-
kus sau ir dabartiniams bei būsimiems savo 
broliams paprastai ir negausiais žodžiais pa-
rašė gyvenimo taisykles ir Regulą. Joje dau-
giausiai rėmėsi šventosios Evangelijos, kuria 

Tomas Celanietis. Iš knygos  
ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS PIRMASIS GYVENIMAS


