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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 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
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2019 M. 09 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -5219 Eur

09 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 7481 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 3401 Eur
Iš viso įplaukų: 10882 Eur

09 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 8119 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 3855 Eur
Iš viso išlaidų: 11974 Eur

09 mėn. balansas "+" ; "-":  -1092 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -6311 Eur

Dievas Kristuje  
sutaikino su savimi 
žmones ir patikėjo  
mums sutaikinimo  
žinią.   
2 Kor 5, 19 

EVANGELIJA (Lk 18, 9–14)   

Nr. 762

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo 
savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė 
palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą 
melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muiti-
ninkas. 

Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 
'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti 
žmonės, – plėšikai, sukčiai, svetimautojai, – 
arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju 

du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę 
iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo 
atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik 
mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk 
gailestingas man nusidėjėliui!' 

Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, 
ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus 
pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukš-
tintas“. 

PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU
Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios vyks lapkričio 8-10 d. Trina-
polio rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema – „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta 
gerumu“ (Rom 12). Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime? 
Rekolekcijoms vadovaus Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius, VDU KTF ir Kauno ku-
nigų seminarijos dėstytojas, teologijos mokslų daktaras, kunigas GEDIMINAS JANKŪNAS. 
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 3 d. gali registruotis anketoje adresu bit.ly/reko-
lekcijos2019 (arba parapijos Facebook profilyje) susiradę informaciją apie būsimas rekolekcijas ir 
spustelėję ant tam skirtos nuorodos bei užpildę dalyvio anketą. Informacijos taip pat galite kreip-
tis į Alvydą, tel. +370 698 37506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka –  
55 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

ŠV. HUBERTO DIENA
Lapkričio 3 d., sekmadienį, 19 val. mūsų bažnyčioje vyks Šv. Huberto, medžiotojų globėjo die-
nos minėjimas. Po minėjimo visus kviečiame į agapę senajame vienuolyno kiemelyje.

 FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Spalio 28 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Šiemet sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios. Tę-
siame geriausių filmų ciklą šia tema. Žiūrėsime režisieriaus Pavelo 
Čuchrajaus sukurtą istorinę dramą „Šaltasis tango“ (2017, Rusija). 
Filmas bus rodomas originalo (rusų) kalba be subtitrų. Peržiūra 
vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius 
(įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir 
kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: 
Titas, tel. +370 650 74189.
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DIDŽIAUSIA DOVANA  
MIRUSIAJAM –  

MALDA
Iš pokalbio su Panevėžio vyskupu  

ordinaru Linu Vodopjanovu OFM
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Sir 35, 12–14. 16–18: Varguolio maldavimas debesis skrodžia
Ps 34. P.: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo.

2 Tim 4, 6–8. 16–18:  Manęs laukia teisumo vainikas
Lk 18, 9–14: † Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus

Asmeninis teisumas mums dažnai paspendžia 
didelius spąstus - kai žmogus akcentuoja vien 
savo gerąsias savybes ir jomis pateisina tai, kas 
jame yra blogai, arba visai net nesistengia žiūrėti į 
blogį, kuris yra širdyje. Tokiu atveju tas asmeninis 
teisumas žmogų uždaro savyje ir žmogus tampa 
sau pakankamas, nėra to, kas jį viršytų. Aš esu juk 
labai geras, jei save lyginu su savimi pačiu arba 
tais, kurie yra už mane blogesni. 

Tas asmeninis teisumas, apie kurį Jėzus kalba, 
yra labai gajus ir mūsų Bažnyčioje. Žmogus 
dažnai būna įsitikinęs, kad, atlikdamas tam 
tikrus veiksmus arba tai, ką reikia, - jo manymu, 
jau laimi amžiną gyvenimą. Supainiojami tikslai 
su priemonėmis. Pavyzdžiui, teko sutikti nema-
žai žmonių, kurie gyvena aktyvų sakramentinį 
gyvenimą, bet eiti sakramentų jiems yra tikslas, 
kurio jie siekia. O daugiau, tai yra, kad per 
priimtus sakramentus galėtų labiau pažinti Dievą, 
asmeniškai prie Jo prisiglausti, to visai nesiekia. 
Nėra asmeninės bendrystės su Dievu, yra tik 
funkcinis santykis. Manau, kad tai lėmė požiūris, 

jog Dievas į žmogų žiūri ne kaip į visumą, bet tik į 
tai, ką tas žmogus padarė ar ko nepadarė. 

Šiame palyginime labai gražiai Dievas atsklei-
džia savo požiūrį į žmogų. Paraidžiui žiūrint,  
fariziejus yra geras žmogus, kuris dėl savo darbų 
vertas amžinojo gyvenimo. O muitininkas yra 
visiška priešingybė. Dievas apverčia viską aukštyn 
kojomis. Kodėl? Pirmiausia todėl, kad Dievas nori 
dovanoti mums išganymą, jog mes dėkotume Jam 
už viską, o ne girtume Jo akivaizdoje savo darbus. 
Dievas čia mums parodo, kaip jis nori mums išlieti 
savo gailestingumą ir visa, ko Jis nori, tai kad jį 
priimtume atverta širdimi. Muitininkas buvo nu-
teisintas ne dėl savo darbų, bet todėl, kad Dievas 
rado, kur jame galėjo išlieti savo gailestingumą, nes 
muitininkas atvėrė savo skurdą, savo širdį, kurioje 
buvo apstu vietos. O fariziejus nepriėmė Dievo 
gailestingumo, nes jo širdis buvo kupina gyriaus 
sau ir savo darbams, kuriais jis tikėjo ir pasitikėjo 
labiau nei Dievo gailestingumu.

kun. Deimantas Braziulis 
Iš Bernardinai.lt archyvo

Nors abi pirmąsias lapkričio dienas krikš-
čioniškasis pasaulis meldžiasi už mirusiuosius, 
tačiau tai yra skirtingos dienos ir skirtingos 
progos. Žmonės dažnai sumaišo šias progas ir 
lapkričio 1-ąją skuba į kapines pagerbti iškelia-
vusiųjų anapus. Iš tiesų lapkričio pirmąją mini-
me Visus šventuosius - tuos, kurie per visą krikš-
čionybės istoriją buvo mūsų tikėjimo švyturiai.

Dauguma jų už tai paaukojo net savo gyvy-
bes, o po mirties buvo paskelbti šventaisiais. Ir 
šiandien jie ne tik gyvena amžinybėje su Die-
vu, bet ir užtaria mus, gyvuosius, prieš Dievą. 
Kiekvieno krikščionio pašaukimas yra gyventi 
šventai ir ta kelionė prasideda čia, žemėje. Dėl to 
lapkričio 1-oji krikščionims yra ypatinga.

Lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo arba 
Vėlinių dieną - prisimename iš anapus iškelia-
vusius brangius žmones, meldžiamės už juos, 
prašydami Dievo gailestingumo. „Nieko naujo, 
juk žinome, kad yra ne tik dangus, bet ir – skais-
tykla bei pragaras. Todėl turime melsti Dievą ir 
prašyti, kad atleistų mirusiajam jo nuodėmes, 
kurios dar raizgo jį, ir leistų pakilti į dangų. Vė-
linių dieną maldoje anapusinis pasaulis vienijasi 
su žemiškuoju: gyvieji meldžiasi už mirusiuo-
sius, o mirusieji maldauja Dievo pagalbos bei 
malonių gyviesiems. Šis slėpinys vyksta iš Dan-
giškojo Tėvo malonės, nes Jo jėga gali padaryti 
daugiau, negu mes prašome ar išmanome. [...]

Lankyti kapus – graži nusistovėjusi krikščio-

nių tradicija. Kapų tvarkymas – tai estetinis tau-
tos bruožas ir mūsų meilės išraiška mirusiajam. 
Tačiau gėlės ir žvakės tėra svarbios tik mums –  
gyviesiems. O mirusiajam tas pats – daugiau 
ar mažiau jomis apkrauti kapai. Jam tėra svar-
bios tik mūsų maldos, kurių niekada nebūna 
per daug. Todėl kapinėse nederėtų lenktyniauti 
dėl pompastiškų dalykų, kurie tėra tik žemiškos 
puikybės ir tuštybės išraiška.

Lapkritį, kai gamta apsinuogina, padvelkia 
ramybe, ant kapo deganti žvakė nuteikia žmogų 
susikaupti ir pamąstyti apie būties dalykus – že-
miškojo gyvenimo prasmę. Mūsų gyvenimas 
žemėje įrėmintas tarp pagrindinių egzistencijos 
ribų – gimimo ir mirties.

Su didžiausia meile ir pagarba linkiu nuolat 
gyventi Kristaus šviesoje, o meldžiantis Vėlinių 
dieną – sielų jungties anapus ir šiapus. Vėlinės 
primena, kad Dievas siunčia savo dainininkus 
į žemę su liūdesio ir džiaugsmo dainomis. Kad 
jie paliestų žmonių širdis ir juos vėl parvestų į 
dangų.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., penktadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., šeštadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.  
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 9.00 val. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val.  vyks gedulinių Mišių litur-
gija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų baž-
nyčios.

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius ok-
tava (aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis. Lap-
kričio 1 d., penktadienį, ir 3 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgi-
ja vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 18 val. Savo mirusių 
artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Okta-
vos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių 
paveikslų ir kito kultūrinio paveldo restauracijos darbams atlikti.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje, Trijų Karalių koplyčioje „Šlovink 
Viešpatį, mano siela!“. Spalio 31 d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774.


