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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 
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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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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 solis-
tės, kurias gerai žino jau ir užsienio šalių žiūrovai, Lina Dambrauskaitė 
(Londono Karališkosios operos stažuotoja) ir Milda Baronaitė - Gudei-
kienė, taps įvykiu Lietuvos muzikiniame gyvenime.
Norėdami į koncertą pakviesti būrį žinomų atlikėjų ir garantuoti jo ko-
kybišką, profesionlų įgarsinimą bei apšvietimą, to negalėtume padaryti 
be rėmėjų pagalbos. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros tary-
ba, tačiau jo įgyvendinimui dar trūksta 2000 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.

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Jau tradicija tapęs, kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, Atviras maldos ir šlovinimo va-
karas Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!". Spalio 
25 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774 

Spalio 22 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. 
Arūnu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime režisieriaus Georgijaus  
Danelijos filmą „Rudens maratonas“ (1979 m.).  
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, 
Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiū-
rėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau 
informacijos: Titas +370 650 74189

FILMO VAKARAS  
SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM

Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas 
ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, 
kad padarytu, ko prašysime“.

Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ 
Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlo-

vės dešinėje, kitam – kairėje!“ 
Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar 

galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pa-
krikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ 

Jie sako: „Galime“. 
Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš 

gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu 
pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Ta-

EVANGELIJA (Mk 10, 35–45)  
čiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje 
ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“. 
Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir 

Jono. 
Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: 

„Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdo-
vais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo 
galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis 
būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas pano-
rės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk 
ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tar-
naujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės 
kaina daugybę išpirktų“. 

Nr. 718

Žmogaus Sūnus atėjo, kad pats tarnautų 
ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų.   Mk 10, 45  

Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis



Bernardinai

w w w . b e r n a r d i n u p a r a p i j a . l tV 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 )  p a r a p i j a

XXIX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 53, 10–11: Jis savo gyvybę aukojo už nuodėmes
Ps 33. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.

Žyd 4, 14–16: Su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonių sosto
Mk 10, 35–45: † Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų 

Jis atėjo savo g yvybės atiduoti kaip išpirkos už 
daugelį

Viešpaties mirtis atpirko visus - jo mirtis sugriau-
na skiriančią pertvarą (plg. Ef  2, 14) ir pašaukia 
pagonis. Bet kaip jis galėtų mus pašaukti, jeigu 
nebūtų buvęs nukryžiuotas? Juk tik ant kryžiaus 
mirštama ištiestomis rankomis. Viešpats kentėjo ir 
ištiesė rankas, kad viena ranka patrauktų seną ją 
tautą, o kita - kilusius iš pagonių tarpo, ir kad 
suvienytų juos savyje. Jis pats tai pasakė, nurodyda-
mas, kokia mirtimi ketina visus išpirkti: „Kai būsiu 
pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs" 
(Jn 12, 32). Nes mūsų giminės priešas velnias, 
nupuolęs iš dangaus, klajoja žemutinėje oro dalyje 
ir, vadovaudamas ten drauge su juo esantiems demo-
nams, panašiems į jį nepaklusnumu, klaidinamiems 
sukuria vaizdinius, o kopiantiems aukštyn stengiasi 
sukliudyti. Anot apaštalo, jie veikia „paklusdami 
kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, vei-
kiančiai neklusnumo vaikuose" (Ef 2, 2). Viešpats 

atėjo tam, kad nuverstų velnią ir išgrynintų orą bei 
atvertų mums kelią į dangų, pasak apaštalo, „pro 
uždangą, tai yra per savą jį kūną" (Ž yd 10, 20). 
Visa tai turėjo įvykti per mirtį. Per kokią gi kitą 
mirtį tai galėjo įvykti, jei ne per tą, kuri vyksta ore, 
- aš kalbu apie kryžių. Nes tik tas ore miršta, kas 
miršta ant kryžiaus. Tokią mirtį Viešpats iškentė ne 
be reikalo - būtent tokiu būdu pakeltas nuo žemės, 
jis išgrynino orą nuo velniškų ir kitų demoniškų 
pinklių, sakydamas: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą 
krintantį iš dangaus" (Lk 10, 18). Tokiu būdu jis 
atvėrė kelią į dangų ir tarė: „Atkelkite savo sąvaras, 
vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys" (Ps 
24, 7).  Išties juk ne pačiam Žodžiui reikėjo, kad 
vartai atsivertų, - jis gi yra visų Viešpats, o Kūrėjui 
niekas jo kūriniuose nebuvo uždara, - to reikėjo 
mums, kuriuos jis užnešė viršun savo paties kūnu. 
Kaip jis už visus savo kūną atidavė mirčiai, taip jo 
dėka vėl buvo atvertas kelias į dangų.

Šv. Atanazas Aleksandrietis, †  373

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Bernardinų parapijoje renkama vaikų pasiruošimo Susitaikinimo ir 
Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) bei Krikšto sakramentams gru-
pė, kurioje bus dėstoma anglų kalba. 
Vilnius St. Francis (Bernardine) parish invites children to prepare 
for the Sacraments of Confirmation, Reconciliation, Eucharist and 
Baptism in english.
Dėl registracijos į šią grupę kreiptis el. paštu / registration  via e-mail:   
giedrei.povilaitytei@gmail.com, arba/or +370 69141714 (Giedrė) 

Taip pat ruoštis Sutvirtinimo, Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams šiemet vėl kviečiame 
kurčiuosius. Registracija el.paštu vidmante.bernardinai@gmail.com

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
Lapkričio 23–25 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciškaus Asyžiečio (Bernar-
dinų) parapijos rudens rekolekcijos, kurių tema: „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikė-
jimą, 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.bernardinai.lt
Taip pat galima kreiptis į Alvydą tel. +370 698 37506, el. p. alvydas.baltaduonis49@gmail.com.
Rekolekcijų dalyvio auka – 40 EUR. Dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

                 VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., ketvirtadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., penktadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. 
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 7.30 val. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių li-
turgija, 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., ketvirtadienį, ir 4 d., sekmadienį, gedulinių Mišių 
liturgija vyks 17 val. Vė¬linių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 3 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu su-
rinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio paveldo 
restauracijos darbams atlikti.

KVIEČIAME MELSTIS ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ROŽINĮ
Mieli parapijiečiai, kviečiame melstis Švenčiausiosios Mergelės Marijos roži-
nį šeštadieniais 17.20 val. (prieš 18 val. šv. Mišias) Trijų karalių koplyčioje. 
Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, tai-
kos Kunigaikščio ir „mūsų sutaikinimo“ kontempliacija... Rožinis yra tai-
kos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip 
tikra meditacinė kalba, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuo-
se, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose. 

(Popiežius Jonas Paulius II )
Rožinio maldos grupės koordinatorė: Jolanta Gaižauskienė, tel. +370 687 10442, el. p.  
jolanta.gaizauskiene@gmail.com

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE „CARITAS“ BETANIJOS LANKYTOJŲ GRUPĖS
Parapijiečiai jau eilę metų lanko VA „Caritas“ Socialinio centro lankytojus dalyvaudami misijoje – 
padėti, patarnauti artimui ir būti šalia labiausiai pagalbos reikalingų Betanijos lankytojų. Kie-
kvieno mėn. ketvirtą pirmadienį 17–19 val. susitinkame: kartu skaitome Šv. Raštą, bendrauja-
me, žiūrime filmus. Norinčius prisijungti prašome kreiptis į koordinatorę Dalią Grigaliūnienę  
tel. +370 687 40007, el. p. grigal.dalia@gmail.com. Daugiau informacijos: www.vilnius.caritas.lt 


