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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 9–11 val., 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 kalbėjo minioms: 
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, 

kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, 
ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam vi-
siškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vai-
sių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau 
pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, 
žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.

Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti 
Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pa-

vaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, 
kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų 
sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa di-
desnis už visas daržoves, išleidžiančias plačias 
šakas, taip kad jo pavėsį gali susisukti lizdą pa-
dangių sparnuočiai“. 

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo 
žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be 
palyginimų jiems jis nekalbėdavo, i savo moki-
niams skyrium viską išaiškindavo.

Sėkla yra Dievo žodis, 
sėjėjas – Kristus.
Kiekvienas, kas  

jį suranda, gyvuos  
per amžius.   

ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJOS
Birželio 13 dieną paskutinį kartą transliuosime 10.30 val. Šv. Mišias iš 
mūsų bažnyčios ir savanoriams leisime pailsėti bei pasimėgauti vasara. 
Ar sugrįšime su transliacijomis rudenį - parodys laikas. Tačiau dabar 
nuoširdžiausiai dėkojame visai transliuotojų komandai už galimybę 
prisijungti nuotoliniu būdu. 
Telaimina jus Dievas!

BAIGĖSI BETA KURSAS
„Ačiū už nuostabius trečiadienio vakarus. Palaimintos vasaros“. Tokias žinutes vieni kitiems siun-
tė Beta kurso, vykusio mūsų parapijoje dalyviai. Daugiau nei pusšimtis žmonių iš Tauragės, 
Kretingos, Toronto, Anglijos ir dar daugybės miestų ir šalių kiekvieną trečiadienį jungėsi į mūsų 
Beta kursą apie 7 sakramentus.
Lyg ir gaila, kad susitikimai buvo nuotoliniai, bet nuostabiai džiugu, kad prie mūsų prisijungė 
ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio lietuviai. Kad mūsų parapija nebeturi ribų. Ačiū organizatoriams, 
ačiū dalyviams! Palaimintos visiems vasaros!

XI EILINIS SEKMADIENIS 2021 birželio 13 d.Nr. 810

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS „LUX AETERNA“
Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – visa šalis minės 80-ąsias tremties pradžios į Sibirą me-
tines. Šiai dienai paminėti kviečiame į ansamblio „Lietuva“ premjerą „Lux Aeterna“. 
Birželio 14 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje skambės 
sakralinės muzikos programa, prisodrinta šviesos bei profesionalų pripažinimą pelniusių kūrinių. 
Koncertą atliks valstybinio ansamblio „Lietuva“ choras ir orkestras kartu su talentingomis solis-
tėmis Dovile Kazonaite (sopranas) ir Aiste Benkauskaite (mecosopranas).

„Lux Aeterna“ išvertus į lietuvių kalbą reiškia Amžinąją šviesą. Ji dega žuvusiems tremtyje, sutei-
kia viltį, tikėjimą bei simbolizuoja sielos kelionę į dangų – amžinąjį gyvenimą.
Koncerto dalyvių skaičius ribotas. Prašome atvykti su apsauginėmis veido kaukėmis ir laikytis 
visų saugumo reikalavimų.

ATOSTOGOS
Mūsų parapijos laikraštėlis išeina „atostogų“. Linkime  visiems gero poilsio.  

Susitiksime rugsėjo mėnesį. Šviesių Jums vasaros dienų su Jėzumi!

Mieli parapijiečiai,
Visą informaciją apie krikščioniškas vasaros stovyklas vaikams, jaunimui, šeimoms bei piligri-
minius maršrutus Lietuvoje, Šv.Juozapo metų renginius ir kitus skelbimus rasite internetinėse 
svetainėse www.vilnensis.lt bei www.katalikai.lt

EVANGELIJA (Mk 4, 26–34)   
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Ez 17, 22–24: Žemą medį paaukštinau
Ps 92. P.: Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

2 Kor 5, 6–10: Ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe patikti Viešpačiui
Mk 4, 26–34: † Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves 

Su atostogomis mums siejasi laisvės jaus-
mas. Pagaliau laisvi. Laisvi nuo rūpesčių, laisvi 
nuo kasdienių darbų, laisvi nuo įsipareigoji-
mų. Kaip ilgai to laukėme. Vok. žodis Urlaub 
(„atostogos“) kildinamas iš erlauaben („leisti“). 
Taigi etimologiškai šis žodis vokiečių kalboje 
siejamas su viršininko duodamu leidimu išeiti. 
Šia prasme atostogos reikštų atleidimą nuo dar-
bo santykių. Aš pasišalinu nuo darbo santykių. 
Pasitraukiu nuo išorinio kitų žmonių spaudimo 
ir nuo jų lūkesčių. 

Man vis vien, ko iš manęs nori kiti. Svarbu 
tai, kad padarysiu kažką gera sau pačiam. Ti-
krovė ne visada sutampa su lūkesčiais.

Ne visada per atostogas išpildome laisvės po-
reikį. Daug žmonių ir per atostogas nesugeba 
pasijusti laisvi. Jie mėgaujasi tik išorine laisve. 
Jie gali nuvažiuoti kur nori. Gali daryti tą ir 
aną. Niekas jiems nenurodinėja. Tačiau vidu-
je nesijaučia laisvi. Jiems atrodo, kad kiti juos 
nuolat vertina. Lygina save su kitais ir yra nuo-
latos susirūpinę, ar gali susilyginti su tuo ar 
anuo. Jie nebūna savimi, bet visą laiką yra už-

siėmę kitų reikalais. Yra priklausomi nuo kitų 
žmonių nuomonių ir sprendimų. 

Daugelis net ir per atostogas būtinai kažkuo 
užsiima. Kuria veiklumo įspūdį ir nesugeba 
nusiraminti. Tokiems žmonėms atostogos nėra 
laisvas nuo vertinimų metas. Jie nuolatos teisia 
save ir kitus. Aptarinėja kiekvieną valgį, kurį 
jiems patiekė užsienyje, kritikuoja kitaip gyve-
nančius žmones. Jie nesistengia suprasti to, kas 
svetima, ir tokiu būdu praturtinti save. Nuolat 
teisdami save ir kitus, nuolat viską vertindami, 
jie bijo akimirkos, kai jau nebeturės galimybės 
kalbėti apie kitus, o privalės susidurti su savimi 
ir savo tiesa. Atostogos tai galimybė sąmoningai 
pasinerti į išgyvenamą akimirką ir į savąją tie-
są. Per atostogas taip pat galima kai ko išmokti: 
tikra laisvė pirmiausia yra galimybė būti. Tai 
laisvė nuo būtinybės lyginti save su kitais. 

Iš Anselm Grun knygos „Tiesiog gyventi“

Šis palyginimas vėl apie Dievo karalystę: 
sėkla, augimas, derlius – jos įvaizdžiai. Tuo 
Jėzus nori paaiškinti Dievo karalystės artėjimą. 
Jėzus kalba apie dabartinį momentą, kai Dievo 
sėkla jau pasėta auga, bet dar pjūtis neatėjo. 
Šeimininkas laukia kantriai ir pasitikėdamas 
– vieną dieną bus pjūtis. Jėzus nori 
paraginti ir klausytojus kan-
triai pasitikėti Dievo galbūt 
mūsų akims pridengtu 
veikimu. Čia svarbu ir 
savo jėgas įvertinti – 
Dievo karalystė nėra 
žmonių rankų darbas. 
Todėl akys turi būti 
visada nukreiptos į derliaus 
šeimininką. 

Šių paskutinių laikų akivaizdoje 
pasitikėjimas Dievu yra labai svarbus, 
toks, koks šeimininko pasitikėjimas, jog vieną 
dieną ateis derliaus metas ir bus gausus derlius. 
Tačiau paskutinius laikus reikia suprasti ne va-
landų, dienų prasme, bet Dievo be paliovos vei-
kiančia artumo prasme. Ateis diena, kai Dievas 
bus viską padaręs. O jis daro viską gerai. 

Palyginimas seką palyginimą. Klausytojams 
labai sunku suprasti. Tai aiškiai parodo net 

du Jėzaus klausimai. Ne pats garstyčios grūdo 
dydis čia svarbiausia Dievo karalystės paly-
ginime, bet jo augimas į neadekvatų kitiems 
augalams dydį. Šis procesas labai panašus į 
tešlos rūgimą, kol viskas įrūgsta. Kol žmogaus 
visos g yvenimo sritys persiima Dievo karalyste. 

Garstyčios augimo rezultatas yra toks, 
kad net padangių sparnuočiai 

gali drąsiai krautis lizdą. Pa-
sislėpusių pavėsyje padan-
gių sparnuočių įvaizdis 
yra žinomas Senojo 
Testamento tradicijoje ir 
reiškia Dievo karalystę: 

tautos ras Dievo karalys-
tėje prieglobstį. Garstyčios 

augimą galima suprasti ir kaip 
Bažnyčios pasklidimą po pasaulį, 

po visas geografines ir sielos sritis. Tačiau šis 
pasklidimas yra toks nematomas kaip grūdelis, 
tačiau savyje turi tokias neišmatuojamų, tačiau 
pridengtų Dievo galių. Tikėkim ir pasitikėkim, 
jog Dievas veikia.

 

Mindaugas Malinauskas SJ
Iš Bernardinai.lt archyvo

Brangieji!
Prasidėjo vasaros atostogos,  kurios, tikiuosi, bus pripildytos naujų  gražių patirčių ir  
įspūdžių.  Kad ir ką veiktumėte ar būtumėte   tegul  kiekviena atostogų diena  būna  

pripildyta paprasto,  džiugaus  buvimo  Viešpatyje.  Linkiu,  kad  atostogos būtų ypatingas 
Dievo artumos,  ramumos  ir asmeniškai sau paskirtas laikas,  būnant – gamtoje ar  

mėgstamoje  veikloje niekur neskubant - gyvenant ramiai. Tiems,  kas neturės atostogų,  
linkiu surasti nors trumpą laiką atokvėpiui  pasigėrėti Dievo kūrinija.  Tegul Viešpats 

globoja, saugo ir vienija Jus visus maldoje!
Labai laukiu visų sugrįžtant rugsėjo mėnesį į parapijos veiklas gerai pailsėjusių!

Su meile,  klebonas br. Evaldas Darulis OFM

Atostogos – laisvės  
ir atokvėpio metas


