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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

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

KVIEČIAME SKAITYTI SKAITINIUS ŠV. MIŠIŲ METU
Kviečiame įsitraukti į Šventojo  Rašto skaitymo Šv. Mišiose  grupę. 
Pirmasis susitikimas gruodžio 10 d. 11.30 val. (II – ąjį Advento sekmadienį) po rytinių šv. Mišių 
prie centrinio altoriaus. Susipažinsime, pristatysime parapijos skaitovų tarnystę. Kurkime ben-
druomenę kartu.               Jūsų laukiantys broliai pranciškonai

LGBT +
Tėvai, turintys LGBT+ vaikus, kviečiami burtis į anoniminę savitarpio pagalbos grupę. 
Grupės dvasinis palydėtojas br. Evaldas Darulis. Rašyti el. paštu: tevu.grupe2017@gmail.com.

KVIEČIAME Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ  
Lapkričio 24–25 d. Vilniuje „Compensa“ koncertų salėje vyks pasaulinė lyderystės konferencija. Ši 
DVD konferencija Lietuvoje vyks jau aštuntą kartą. Joje kviečiami dalyvauti visų krikščioniškų baž-
nyčių vadovai ir jose tarnaujantys žmonės, asmenys, dirbantys visuomeninėje ar verslo erdvėje, žmo-
nės, darantys krikščionišką įtaką visuomenėje ir bendrai visi, kurie nori lavinti vadovavimo dovaną.
Konferencijos svečiai – ministras Linas Kukuraitis, kunigas Ričardas Doveika. Daugiau informa-
cijos: http://www.lyderiams.lt/
Kaina vienam asmeniui grupėje 87 Eur, be pietų 75 Eur, kaina balkone – 30, 40, 50 Eur (pietų 
užsakyti negalima). Bilietų kiekis ribotas. Nurodyta kaina yra su ženklia nuolaida, kaip bažnyčios 
bendruomenei.
Konferencijoje keletą metų iš eilės dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais 
metais! PARAPIJOS GRUPEI REZERVUOTAS ATSKIRAS STALIUKAS.
Registracija internetu: https://goo.gl/jSYEcq
Koordinuoja Gitana Buivydienė, tel. +37062026603, el. paštas buivydegitana@gmail.com
Bilietą perkant asmeniškai, mokėti: gavėjas Gitana Buivydienė, sąskaita LT197044060006183603. 
.AB SEB Banke, mokėjimo paskirtyje nurodant „Už bilietus į PLK“.

XXXI EILINIS SEKMADIENISNr. 678 2017 lapkričio 05 d.

Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mo-
kinius: 

   „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai 
ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite 
ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, 
nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepa-
keliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, 
o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską 
daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina 
maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. 
Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pir-

EVANGELIJA (Mt 23, 1–12)  
muosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikini-
mus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų 
juos 'rabi'. 

    O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vie-
nintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė 
vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite 
vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinki-
te mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas 
yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums 
tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, 
o kas save žemina, bus išaukštintas“.

Jūs turite vienintelį  
Tėvą danguje. 
Jūsų vienintelis  
mokytojas yra Kristus.
                    Mt 23, 9a. 10b 

Lapkričio 13 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą 
su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus 
Ričardo Marcinkaus filmą PAKELIUI (Lietuva, 2014).
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 
10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalin-
ti įžvalgomis. Daugiau informacijos: Titas +370 650 74189, 
Gintarija +370 686 73408.
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XXXI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
 Mal 1, 14b – 2, 2b. 8–10:  Jūs patys iškrypote iš kelio ir daugelį  

suvedžiojote savo nurodymu
Ps 131 P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

1 Tes 2, 7b–9. 13:  Mes troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangelija,  
bet ir savo gyvybe

Mt 23, 1–12: † Jie kalba, bet nedaro

Jie kalba, bet nedaro... 
Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi...
Arba – jie krauna žmonėms ant pečių.
Jie... o aš?

Mėgstu duoti nurodymus, pateikiu „neklys-
tančių“ ir „teisingiausių“ elgesio modelių. 
Kiek kartų teisiau, smerkiau, nurašiau... Ir 
man atrodė, kad buvau teisus, kad esu teisus. 
Ir giriuosi arba prašausi giriamas... O kaipgi 
kitaip aplinkiniai sužinos apie mano įstabius 
darbus? Kaip mes patys suprasime, kad kiti 
yra doresni, dievobaimingesni?! Teisinges-
ni, sąžiningesni? Juk turime tai deklaruoti, 
kažkaip parodyti, kad galėtume džiaugtis savo 
vaisiais. 

Net ir be ironijos, juk esama žmonių, kuriuos 
kiti gerbia, kuriuos yra už ką gerbti, kurie 
nusipelnė būti sodinami pirmose eilėse, kurie 
nusipelnė būti sveikinami ne tik turgaus 
aikštėse. Jie nusipelnė. NUSIPELNĖ. Savo 
svarbiu darbu, nuolatinėmis pastangomis jie 
užsitarnavo tokią pagarbą. Jie daug ir ilgai 
dirbo, ir užsidirbo. Tad mano turį teisę tai 
deklaruoti ir mokyti kitus to meno. Nes visa 

tai jie pasiekė patys... Pamiršę Dievą. Tokie 
fariziejai. O mes?

Kristus kalba atvirkščiai – ne apie nuopel-
nus, o apie silpnumą. Turime nusižeminti, 
kad suvoktume savo silpnumą. Kad suvoktume, 
jog patys savo silpnumo neįveiksime. Dievas 
yra mūsų atspara, mūsų parama. Mūsų Tė-
vas. Suvokti Dievą kaip Tėvą reiškia pripažin-
ti, jog esame Jo vaikai. Būti Jo vaiku – būti be 
klastos, negudrauti visiškai pasitikėti...

Evangelija sako: „Vienintelis Mokytojas yra 
Kristus“. Laikyti Kristų Mokytoju, reiš-
kia suvokti save kaip mokinį, kuris klauso 
Mokytojo bei juo seka. Skirtingai nuo kitų 
mokytojų, iš Kristaus mes mokomės nuolat ir 
nepaliaujamai. Ir vėl turime nusižeminti, kad 
nepasiduotume visažinystės pagundai. Savo 
pastangomis mes nieko negalime, o jei ką per 
didžias kančias ir pasiektume – nebūtų miela, 
nes vestų puikybėn. Tėvas žino, ko reikia Jo 
vaikams, ir gausiai teikia, Mokytojas kantriai 
moko tuos, kurie jo klauso. Nusižeminęs ir su-
vokęs savo silpnumą, žinau, kad „tavo jungas 
saldus, Tavo našta lengva“...

kun. Mozė Mitkevičius

VĖLINIŲ OKTAVA 
Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyksta 
maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). 
Mišios laikomos aukotojų intencijomis. 
Lapkričio 5 d., sekmadienį, gedulinių Mišių 
liturgija vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadie-
niais – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašy-
ti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu 
surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažny-
čioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio pavel-
do restauracijos darbams atlikti.

DVASINĖS PAGALBOS GRUPĖ SERGANTIEMS ONKOLOGINE LIGA 

Kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių kviečiame visus, susidūrusius su onkologine liga  – 
sirgusius, sergančius ir jų artimuosius – rinktis į dvasinės pagalbos (maldos) grupę. Lydimi  
br. Evaldo Darulio OFM mokysimės priimti ir kovoti su šia liga – semtis stiprybės maldoje,  
dalintis patirtimi ir rūpesčiais, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.
Daugiau informacijos: Daiva, tel. +370 685 41654, Rūta, tel. +370 656 68282.

PARAPIJOS BIBLIOTEKA

Smagu pranešti, kad mūsų biblioteka jau įsi-
kūrė Bendruomenės centre, Šv. Klaros salytėje.
Darbo laikas pasikeitė – dabar lauksime Jūsų 
kiekvieną sekmadienį nuo 16 val. iki 16.45 val.
Norintys  ateiti kitu laiku skambinkite Jūratei 
tel. 86 52 44356. Iki pasimatymo bibliotekoje, 

Jūratė

BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS „KITAS KITOKS“  

Lapkričio 10-12 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciškaus Asyžiečio (Bernardi-
nų) parapijos rekolekcijos „KITAS KITOKS”, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ 
sielovadininkas ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas kunigas Mozė 
Mitkevičius.
Rekolekcijų metu numatomos 3 kunigo Mozės konferencijos, Kalvarijų Kryžiaus kelias, Švenčiau-
siojo Sakramento adoracija, šv. Mišios. Bus galima atlikti išpažintį.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 5 d. gali kreiptis į Alvydą (tel. +37069837506, el. 
pašto adresas: alvydas.baltaduonis49@gmail.com). Rekolekcijų dalyvio auka – 38 Eur. Rekolekcijų 
dienotvarkė ir detalesnė informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.


