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

„BERNARDINAI.LT“ PADĖKOS KONCERTE – F. J. HAYDNO ORATORIJA  
„PASAULIO SUKŪRIMAS“ 

Spalio 25 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10) vyks „Bernardinai.lt“ padė-
kos ir paramos koncertas. Jungtinis Diureno apskrities (Vokietija) mišrusis choras (vadovas Han-
sas Josefas Loevenichas) ir Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras (vadovas Tadas Šileika) 
atliks Franzo Josepho Haydno oratoriją „Pasaulio sukūrimas“. Dirigentai – Christianas Werresas 
ir Andrea Eich. Solistai: Melanie Boving (sopranas), Mindaugas Zimkus (tenoras), Albertas Mül-
leris (bosas), Tomas Ladiga (bosas), H. J. Loevenichas.
Nuoširdžiai kviečiame apsilankyti. Tai viena iš nedaugelio progų pasidžiaugti ir jums padėkoti už 
tai, kad esate kartu. Įėjimas laisvas. 
Po koncerto bus galimybė prisidėti prie „Bernardinai.lt“ veiklos auka ar įsigyjant mūsų leidinius.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS  
Jau tradicija tampa kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Atviras maldos ir šlovinimo vaka-
ras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!" 
Spalio 26 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda. Šį kartą šlovins Artūras Chali-
kovas ir svečiai! Daugiau informacijos: Gintarija, tel.+370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

RINKLIAVA  
Šį, Pasaulinės misijų dienos sekmadienį šv. Mišių metu surinktos aukos bus skirtos misionierių 
veiklai paremti.

BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS „KITAS KITOKS“  
Lapkričio 10–12 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciškaus Asyžiečio (Bernar-
dinų) parapijos rekolekcijos „KITAS KITOKS”, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos „Ca-
ritas“ sielovadininkas ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas kunigas 
Mozė Mitkevičius.
Norintys jose dalyvauti iki lapkričio 5 d. gali kreiptis į Alvydą tel. +370 698 37506, el. p:  
alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Rekolekcijų dalyvio auka – 38 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė 
ir detalesnė informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

GIMSTANTI NAUJA INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS  
Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE". Spalio 30 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija, 
mokymas, malda ir šlovinimas! Šį kartą kartu šlovins, melsis ir mokymą sakys svečiai misionieriai 
Anne Christel ir Narcisse Fernandes Lopez (Prancūzija).
Tegul mūsų bendro šlovinimo garsas kyla į dangų kaip galingas vandenų šniokštimas! Tegul nusileidžia 
žemėn Tėvo Karalystė!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611

XXIX EILINIS SEKMADIENISNr. 676 2017 spalio 22 d.

    Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų su-
gauti kalboje. 

Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Ero-
do šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes ži-
nome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo 
kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į as-
menis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti 
ciesoriui mokesčius ar ne?“ 

EVANGELIJA (Mt 22, 15–21)  

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam 
spendžiate man pinkles, veidmainiai? Paro-
dykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam 
denarą. 

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas cieso-

riaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. 

Jūs spindite tarsi 
žvaigždės visatoje. 
Tvirtai laikykitės 
gyvenimo žodžio.   
Fil 2, 15–16   

Pasaulinė misijų diena
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XXIX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 45, 1. 4–6:  Aš Kyrą laikau už rankos, kad jam pajungčiau tautas

Ps 96 P.: Girkite Viešpaties garbę, galybę
Fil 4, 12–14. 19–20:  Minime jūsų tikėjimą, meilę ir viltį

Mt 22, 1–14: † Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui

„Misija –  
krikščionių tikėjimo 
širdis“.
Popiežiaus Pranciškaus žinia  

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus,  ciesoriui, 
o kas Dievo – Dievui“. Šis Jėzaus atsaky-
mas buvo toks taiklus ir nelauktas, kad žydų 
planas Jį sugauti kalboje iš karto žlugo.  Jie 
vienas po kito pasitraukė.

Kaip mes galime tą Jėzaus pasakymą prisi-
taikyti sau?  Visi mes turime dvi pilietybes (kai 
kurie turi tris): to krašto, kuriame gyvename ir 
per krikštą mes tapome dangaus piliečiai. Kaip 
gyvenamojo krašto piliečiai mes privalome 
mokėti mokesčius valdžiai, atiduoti savo duoklę 
"ciesoriui“. Kaip dangaus piliečiai, žinoda-
mi, kad viskas, ką turime, yra Dievo dovana, 
privalome savo gyvenimą šimtu procentų  pa-

vesti Dievui.  Bet ar visada atiduodame „kas 
Dievo – Dievui“? Viešpats iš mūsų laukia  ne 
tik  „dešimtinės“, o mūsų širdžių atsidavimo, 
tikėjimo darbų, meilės pastangų.

„Atiduoti  ciesoriui“ nereiškia tik nenorom 
mokėti mokesčius. Į visuomenę turime žvelgti 
remdamiesi Jėzaus mokymu apie  teisingumą, 
tarnystę vargšams, kovoti už teisingas sociali-
nes programas. Mūsų pareiga aktyviai plėsti 
Dievo karalystę, kad visuomenė būtų pakeista. 
Atiduokime tad, „kas ciesoriaus,  ciesoriui, 
kas  Dievo – Dievui“.

Vincas Kolyčius
Iš Bernardinai.lt archyvų

Šiemet Pasaulinė misijų diena minima spalio 
22-ąją. 

Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionie-
riška, – rašo Šventasis Tėvas. Jei tokia nebūtų, 
ji būtų ne Kristaus Bažnyčia, bet tik viena iš 
daugelio organizacijų, kurios atlikusios savo 

užduotis, išnyksta. Dėl to turime gerai apmąs-
tyti mūsų krikščionišką tapatybę ir mūsų, kaip 
krikščionių, atsakomybę. Tai labai svarbu ypač 
dabartiniu metu kai pasaulyje tiek daug sąmy-
šį sėjančių iliuzijų, tiek daug baimės, žaizdų, 
neteisingų brolžudiškų karų, nuo kurių kenčia 
nekaltieji. Pasak popiežiaus, turime vis iš nau-
jo klausti: Kas yra misijos pagrindas? Kas yra 
misijos širdis? Kokia turi būti mūsų laikysena?

Bažnyčios misija yra skirta visiems geros va-
lios žmonėms, o jos pamatas yra visa atnauji-
nanti Evangelijos galia. Sekdami Jėzumi, ku-
ris yra mūsų Kelias, mes priimame jo Tiesą ir 
gyvename jo Gyvenimą, kuris yra visiška ben-
drystė su Dievu Tėvu, dėka Šventosios Dvasios, 

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS 
Lapkričio 1 d., trečiadienį – Visų Šventųjų iškilmė. 
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 
ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., ketvirtadienį – Vėlinės, visų mi-
rusiųjų minėjimas. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 
7.30 val. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val.  vyks gedu-
linių Mišių liturgija, į kurią 17.30 val. procesijos 
būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.

VĖLINIŲ OKTAVA 
Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios bus 
laikomos aukotojų intencijomis. 
Lapkričio 1 d., trečiadienį, ir 5 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val. Vėlinių savai-
tės šiokiadieniais ir lapkričio 4 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu surink-
tos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio paveldo restau-
racijos darbams atlikti.

kuri mus išvaduoja iš visokio egoizmo ir kuri 
yra kūrybingos meilės versmė.

Bažnyčios misija, rašo popiežius, tai ne reli-
ginės ideologijos skelbimas ir ne kilnios etikos 
propagavimas. Bažnyčios misijoje evangelizuo-
ja ir veikia pats Jėzus Kristus. Evangelijos skel-
bime Jėzus vis iš naujo tampa mūsų amžininku, 
kad kiekvienas kas jį su tikėjimu ir meile pri-
ima pajustų atnaujinančią Šventosios Dvasios 
galią, kuri atgaivina žmogų, kaip lietus žemę.

Popiežius primena garsiuosius Benedikto 
XVI žodžius, kad „žmogus tampa krikščioniu 
ne dėl to, kad apsisprendžia už tam tikrą etiką 
ar didžiąją idėją, bet dėl to, kad jis susiduria su 
įvykiu, sutinka Asmenį, kuris suteikia gyveni-
mui naują akiratį ir lemtingą kryptį“. Evangeli-
ja, rašo Pranciškus, yra Asmuo, kuris nuolatos 
save aukoja ir visus jį su tikėjimu priimančius 
kviečia dalytis jo gyvenimu, dalyvaujant jo ve-
lykiniame mirties ir prisikėlimo slėpinyje.

Bažnyčios misiją gaivina „nuolatinio išėjimo 
dvasingumas“. Tai reiškia, kad Bažnyčiai reikia 

išeiti iš savo patogaus būvio ir drąsiai stengtis 
pasiekti visus paribius, kuriems reikia Evange-
lijos šviesos. Bažnyčios misija – tai „piligrimys-
tė“ per įvairias gyvenimo dykumas, per tiesos ir 
teisingumo alkį ir troškulį. Bažnyčios misija –  
tai suvokimas, kad Bažnyčia yra ne tikslas sau 
pačiai, bet kad ji yra Dievo karalystės tarpinin-
kė ir jos kūrimo įrankis.

Savo žinioje šių metų Pasaulinei misijų die-
nai popiežius Pranciškus atskirai pamini jau-
nimą. Jėzaus asmuo ir jo Geroji Naujiena žavi 
daugybę jaunų žmonių. 2018 m. vyksiantis 
vyskupų Sinodo susirinkimas bus skirtas jau-
nimui, jo tikėjimui ir pašaukimo atpažinimui. 
Popiežius linki, kad Sinodas taptų Apvaizdos 
suteikta proga labiau įtraukti jaunimą į bendrą 
atsakomybę už Bažnyčios misiją, nes jai reikia 
jaunimo vaizduotės ir kūrybingumo. Baig-
damas laišką, popiežius prašo visą tikinčiųjų 
bendruomenę remti misijas malda, liudijimu ir 
materialine pagalba. 

(Vatikano radijas)


