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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

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU 
Sekmadieniais, per 10.30 val. rytines šv. Mišias žodžio liturgijos metu Senojoje zakristijoje veikia 
vaikų tarnyba, kurią organizuoja Pranciškoniškasis jaunimas. Tėveliai kviečiami vaikus nuvesti 
į senąją zakristiją.

                 LIETUVOS TEATRO AMŽIUS – „VĖLINĖS“ BERNARDINUOSE
Lapkričio 5 d., pirmadienį, 18 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 
kunigas Julius Sasnauskas OFM aukos Šv. Mišias už mirusius teatro kūrėjus. Po mišių toje pa-
čioje erdvėje aktorius Valentinas Masalskis skaitys Atsiskyrėlio-Gustavo-Konrado monologą iš 
Adomo Mickevičiaus „Vėlinių“. Tai – devintasis „Lietuvos teatro amžiaus" renginys.

JAU METUS SKAIČIUOJANTI IR TRADICIJA TAPUSI  
GRAŽI INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS –  

JUNGTINIS PARAPIJŲ ŠLOVINIMAS "VIENA KRISTUJE". 

Lapkričio 8 d. pradėsime 18 val. šv. Mišiomis – Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – 
kviečiame! Esate laukiami visi! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma lapkričio pradžioje. 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Jūratė, tel. +370 628 48948.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS 2018 lapkričio 4 d.

Vienas iš Rašto aiškintojų priėjo prie Jėzaus 
ir paklausė: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ 

Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, 
Izraeli, – Viešpats mūsų Dievas, yra vieninte-
lis Viešpats; tad mylėk savo Viešpatį Dievą visa 
širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis’. 
Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“. 

EVANGELIJA (Mk 12, 28b –34)  Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Ge-
rai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: 'Dievas yra 
vienintelis ir nėra kito šalia jo; o mylėti jį visa 
širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti 
artimą, kaip save patį' svarbiau už visas degina-
mąsias atnašas ir kitokias aukas“. 

Matydamas kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus 
jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo Karalystės!“ Ir 
niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. 

Nr. 720

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – 
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.  

Jn 14, 23 KVIEČIAME KURČIUOSIUS KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS 
Kiekvieną sekmadienį 13.00 val. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus verčiamos gestų 
kalbos vertėjo.  Kviečiame dalyvauti ir šia žinia dalintis.

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
Lapkričio 23-25 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos rudens rekolekcijos, 
kurių tema: „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, 
bet neturi tikėjimo darbų?“ /Jok. 2, 14/”. Rekolekcijoms vadovaus 

Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. 
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, 
melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, bus 
galimybė atlikti išpažintį.

Registracija į rekolekcijas – iki lapkričio 19 d., užpildant anketą internetinėje svetainėje www.ber-
nardinuparapija.lt (http://bit.ly/rekolekcijos2018)  
Taip pat galima kreiptis į Alvydą, tel. +37069837506, alvydas.baltaduonis49@gmail.com.
Rekolekcijų dalyvio auka – 40 EUR. Dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.
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XXXI SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Įst 6, 2–6:  Klausyk, Izraeli: mylėk Viešpatį visa širdimi
Ps 18. P.:  Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!

Žyd 7, 23–28 Kadangi Jėzus išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę
Mk 12, 28b–34: † Du didieji įsakymai

Jeigu žmonės laikytųsi Kristaus įsakymų, tai ir 
žemėje būtų rojus, ir visi turėtų, kas jiems reika-
linga, įdėję nedaug darbo ir su kaupu, ir Šventoji 
Dvasia g yventų žmonių sielose, nes Jis Pats ieško 
tų sielų ir nori mumyse g yventi, ir jeigu neįsikuria, 
tai tik dėl mūsų proto pasipūtimo.

Dabar žmonės tapo išpuikę ir išsigelbsti tik per 
skausmus, sielvartus ir atgailą, o meilės labai retai 
kas pasiekia.

Didysis Antonijus yra pasakęs: „Aš jau nebebijau 
Dievo, o jį myliu.“ Taip jis pasakė, nes jo siela 
patyrė didelę Šventosios Dvasios malonę, – Tos, 
kuri liudija šią meilę, ir tada siela gali tarti kitaip. 
Bet kas neturi didelės malonės, tą Bažnyčios tėvai 
moko atgailos, o atgaila yra artima meilei, kuri 
ateina pagal tai, kiek esi paprastos ir nuolankios 
dvasios.

Jeigu kas galvoja apie savo brolį ką gera, tą 
Viešpats myli, ir ypač jeigu tu galvoji, kad jo sieloje 
g yvena Šventoji Dvasia, tada esi arti dievo Meilės.

Kas nors pasakys: jis vis mąsto apei Dievo meilę. 
Bet apie ką daugiau mąstyti, jei ne apie Dievą? 

Juk Jis sukūrė mus tam, kad amžinai su Juo 
g yventume ir regėtume Jo šlovę. Kas ką myli, tas 
apie tą ir kalbėti nori, o paskui įg yjamas įprotis: 
priprasi apie Dievą galvoti, tai visą laiką sieloje 
Jį ir turėsi; priprasi galvoti apie pasaulio reikalus, 
tai ir būsi visada protu į juos pasinėręs; priprasi 
mąstyti apie Viešpaties kentėjimus, priprasi galvoti 
apie amžiną ją ugnį, ir siela to išmoks.

Gerame padeda Dievas, o blogame priešai, bet 
priklauso ir nuo mūsų valios; reikia prisiversti 
daryti gera, bet saikingai, – dera žinoti savo saiką. 
Reikia ištyrinėti savo sielą, kas jai naudinga: 
vienam naudinga daugiau melstis, kitam – skaityti 
ar rašyti. Ir skaityti naudinga, bet geriau melstis 
neišsiblaškant, o dar brangiau – verksmas; kam ką 
Dievas duoda. Aišku, pakirdus iš lovos reikia dė-
koti Dievui, paskui atgailauti ir melstis iki valiai, 
o paskui jau skaityk, kad protas atsigautų, tada 
vėl melskis ir dirbk. Malonę pritraukia viskas, kas 
gera. Bet labiausiai meilė artimui.

Iš Archimandrito  Sofronijaus  
„Šventasis Siluanas Atonietis. Užrašai“

Praėjusio sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius 
Pranciškus kalbėjo apie ką tik užbaigtą Vyskupų Sinodą jaunimui: „Jauni-
mui skirtas Sinodas buvo tarsi nuimtas geras vynuogių derlius, žadantis gerą 
vyną. Tačiau, manau, pirmasis šios Sinodo asamblėjos vaisius yra pats jo 
metodas, kurio laikėmės nuo pat pasirengimų pradžios. Sinodinio stiliaus 
pagrindinis tikslas yra ne baigiamojo dokumento parengimas, nors ir jis yra 
svarbus ir naudingas. Svarbiau už dokumentą yra dirbti kartu, jaunimas ir 
pagyvenusieji žmonės, vieni kitus išgirsti ir suprasti, ir tokiu būtu surasti 
tinkamiausius sprendimus mūsų laikų problemoms.“
Buvo perskaitytas laiškas, kuriuo Sinodo dalyviai kreipėsi į viso pasaulio 
jaunimą. 

„Į jus, pasaulio jaunime, mes, Sinodo tėvai, kreipiamės vilties, pasitikėjimo ir 
paguodos žodžiu. Šiomis dienomis buvome susirinkę klausytis Jėzaus – „am-

IŠKILMINGOS MIŠIOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI –  
IEŠKOME GERADARIŲ

Siekdama deramai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio parapija kartu su VŠĮ „Pax et Bonum“ rengiasi pristaty-
ti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, žinomo sakralinės muzikos 
kompozitoriaus Vaclovo Augustino šiai iškiliai progai specialiai sukurtą muzikinį 
kūrinį „Missa pro centesimo anno restitutionis Lituaniae“. 
Lapkričio 24 d. 19 val. įvyks minėto kūrinio premjera Vilniaus Bernardinų baž-
nyčioje, kurią įrašinės ir transliuos Lietuvos televizija. Esame įsitikinę, kad šis jau-

dinantis, poetiškos ir didingos muzikos kūrinys, kurio atlikime dalyvaus vieni geriausių Lietuvos 
atlikėjų: choras „Jauna muzika“, Klaipėdos kamerinis orkestras, Kauno šiuolaikinio šokio teatras 

„Aura“,  jaunosios kartos talentingosios solistės, kurias gerai žino jau ir užsienio šalių žiūrovai, Lina 
Dambrauskaitė (Londono Karališkosios operos stažuotoja) ir Milda Ba-
ronaitė-Gudeikienė, taps įvykiu Lietuvos muzikiniame gyvenime.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų jau paaukotus 100 eurų. Projekto įgy-
vendinimui dar trūksta 1900 eurų.
Ieškome geradarių ir maloniai prašome prisidėti finansiškai prie šio 
neeilinio  projekto įgyvendinimo.
Su Jūsų pagalba Iškilmingos Šimtmečio Mišios suskambės pilna jėga ir 
taps prasminga dovana minint mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį.
Paramą galima pervesti į parapijos sąskaitą LT30 7300 0101 3343 9118 
mokėjimo pavedimo paskirties laukelyje įrašant: koncertui „Šimtme-
čio mišios“ arba palikti zakristijoje ant voko užrašius aukos paskirtį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

VYSKUPŲ  
SINODO  
LAIŠKAS  
JAUNMUI

žinai jauno Kristaus“ – balso, jame atpažinti jūsų balsus, 
džiaugsmo šūksnius, aimanas, tylėjimą.
Mes žinome apie jūsų dvasinius ieškojimus, džiaugsmus 
ir viltis, skausmą, baimę ir nerimą. Norime, kad dabar 
ir jūs paklausytumėt, ką mes norime pasakyti: mes no-
rime dalyvauti jūsų džiaugsme, kad jūsų lūkesčiai virstų 
idealais. Neabejojame, jog jūs esate pasiryžę svajones 
įkūnyti savo gyvenime ir pasaulio istorijoje.
Mūsų silpnumas teneatima iš jūs drąsos, mūsų pažei-
džiamumas ir nuodėmės tenekenkia jūsų pasitikėjimui. 
Bažnyčia yra jūsų motina; ji jūsų nepalieka; ji yra pasiry-
žusi jus palydėti naujais keliais, į aukštumas vedančiais 
takais, kur pučia stiprus Šventosios Dvasios vėjas, išblaš-
kantis abejingumo, paviršutiniškumo, baimės ūkanas.
Pasaulis, kurį Dievas taip myli, kad atidavė už jį savo Sūnų, rūpinasi tik daiktais, tuoj pat pasie-
kiama sėkme, malonumais, ir nesiskaito su silpniausiais žmonėmis. Jūs padėkite jam atsitiesti ir 
pakelti akis į meilę, grožį, tiesą, teisingumą.
Beveik mėnesį keliavome kartu su kai kuriais iš jūsų ir su daugybe kitų, lydėjusių mus malda ir 
meile. Trokštame tęsti kelionę kiekvienoje pasaulio vietoje, į kur Viešpats Jėzus mus siunčia kaip 
mokinius misionierius.
Bažnyčiai ir pasauliui labai reikia jūsų entuziazmo. Būkite bendrakeleiviai pažeidžiamiems, vargs-
tantiems ir gyvenimo sužeistiems žmonėms.
Esate dabartis, būkite šviesesnė ateitis“.


