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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

XXXII EILINIS SEKMADIENIS 2018 lapkričio 11 d.

Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai: 
 „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta 

vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami 
aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir 
pirmąsias vietas vaišėse. Jie suryja našlių na-
mus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin 
griežtas teismas“. 
Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, 

kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. 

EVANGELIJA (Mk 12, 38–44)  
Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo vie-
na suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai 
yra skatiką. 

Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: 
„Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė  
daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. 
Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo 
neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo ište-
klius“. 

Nr. 721

Palaiminti dvasingieji 
vargdieniai: jų yra 
dangaus karalystė. 

Mt 5, 3  
BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, dėkojame visiems, praeitais metais paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šil-
dymo fondui. Šiemet jau pradėjome šildyti bažnyčią, todėl kas galite, maloniai prašome paremti 
ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

NAUJA PARODA BERNARDINUOSE
Kviečiame aplankyti Tado Darulio fotografijų parodą „Abrozdėlis“ Bernardinų bendruomenės 
centre (Maironio g. 10). 

„Abrozdėlis – atvaizdas, nešantis užfiksuotą akimirkos jausmą laiko tėkme. Tai būdas būti čia, su 
tais kuriuos atskiria laikas, kurių dar nėra, arba kurie dar tik bus“.
Paroda veiks nuo lapkričio 11 d. iki 30 d.  

TRADICINIŲ GIESMIŲ TEKSTŲ RINKINYS,  
KAD GIEDOTUME KARTU

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija išleido ženkliai papildytą  tra-
dicinių giesmių tekstų rinkinį „Jėzau, pas mane ateiki“. 
Rinkinyje rasite tekstus daugiau kaip šimto tradicinių giesmių, giedamų 
mūsų bažnyčioje Šv. Mišių metu.
Stiprinkime bendruomenišką giedojimą ir kartu paremkime rinkinio lei-
dybą įsigydami jį mūsų kioskelyje.
 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 26 d. 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun.  
Arūnu Peškaičiu OFM.
Žiūrėsime režisieriaus Sydney Pollacko filmą „Tutsi“ (1982 m.) su nuos-
tabiais aktoriais Dustinu Hoffmanu ir Jessica Lange.
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vil-
nius (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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1 Kar 17, 10–16: Miltų puodynė neištuštėjo, ir aliejaus ąsotis neišseko
Ps 146. P.: Mano siela, Viešpatį garbink.

Žyd 7, 23–28: Kristus vieną kartą yra paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes 
Mk 12, 38–44: † Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų

Šio sekmadienio Evangelija skatina mus pažvelgti 
į save pačius ir patikrinti, kuriems mes priklau-
some: ar dosniems iš pertekliaus, ar dosniems iš 
nepritekliaus. „Išparduokite savo turtą ir išdalykite 
jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesu-
sidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks 
vagis neprieis ir kandys nesuės“ (Lk12, 33).

Šiandien mus tikėjimo nori pamokyti vargšė naš-
lė. Aukodama paskutinius pinigėlius, ji mus moko 
visiško atsidavimo Dievui ir begalinio pasitikėjimo 
Dievu. Pasaulio akimis žiūrint, neturtingi ir 
ligoniai yra beverčiai, tačiau Viešpaties akyse jie 
yra dideli, nes dažniausiai būtent jie, mažai ką be-
galintys padaryti ar duoti, nesavanaudiškai aukoja 
pačius save. Meilė, dosnumas, geraširdiškumas, 
pasiaukojimas neturi būti panašūs į drabužį, kurį 
apsirengiame tik tam tikromis aplinkybėmis, kad 

išgarsėtume. Tikras gerumas turi būti kaip mūsų 
oda, kurią nešiojame visą g yvenimą. Našlė mus 
moko nespręsti apie žmones iš jų išorinių veiksmų. 
Patys dosniausi ir pamaldžiausi dažniausiai būna 
ne tie, kurie tokius save pademonstruoja. „Kai tu 
daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, 
kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, 
regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 3–4). Našlė 
mus moko, jog tie paprasti žmones, apie kuriuos 
greičiausia nerašys spauda ir jų nerodys televizija, 
yra taip pat pajėgūs padaryti didelių kilniaširdiškų 
darbų. Našlė mus moko, jog net neturtingiausias 
žmogus gali dovanoti kitiems neįkainojamą turtą 
– savo meilę. Našlė mus moko dieviškos išminties 
– nieko sau nepasilikti, bet viską atiduoti Dievui ir 
juo visiškai pasitikėti. 

Iš leidinio „Bažnyčios žinios”

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
Lapkričio 23–25 dienomis Trinapolio rekolekcijų na-
muose 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 arkivysku-

pijos 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.bernardinuparapija.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.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ  
KONKURSAS

Prasidėjo trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkur-
sas „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi!“. Savo 
konkursinę prakartėlę reikia užregistruoti iki gruodžio 
15 d. (imtinai). Prakartėlė registruojama užpildant 
anketą internete: http://bit.ly/prakarteles2018. Inter-
netu užregistruotą prakartėlę reikia atnešti į Vilniaus  
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją (koordinatorius 
Valdas Titas Ancevičius +370 650 74189). Daugiau 
informacijos apie konkursą ir jo nuostabus – ofm.lt ir 
Feisbuko puslapyje @prakarteliukonkursas. Kviečiame 
dalyvauti!

KVIEČIAME Į PREMJERĄ BERNARDINUOSE.  
V.AUGUSTINO ,,MISSA PRO CENTESIMO ANNO RESTITUTIONIS LITUANIAE“

Lapkričio 24 d. 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio bažnyčioje (Maironio g. 10) skambės Vaclovo 
Augustino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti sukurtos iškilmingos mišios ,,Missa pro cen-
tesimo anno restitutionis Lituaniae“. 
Esame įsitikinę, kad šis jaudinantis, poetiškos ir di-
dingos muzikos kūrinys, kurio atlikime dalyvaus 

vieni geriausių Lietuvos atlikėjų: choras ,,Jauna muzika“, Klaipėdos 
kamerinis orkestras, Kauno šiuolaikinio šokio teatras „Aura“,  Lina 
Dambrauskaitė (sopranas), Milda Baronaitė – Gudeikienė (sopranas), 
talkinant gongo meistrui Aleksejui Sapiego ir Bernardinų tradicinio 
giedojimo ansambliui, diriguojant kūrinio autoriui Vaclovui Augus-
tinui, taps įsimintinu įvykiu Lietuvos muzikiniame gyvenime. 
Koncerto rengėjai VŠĮ „Pax et Bonum“ ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Koncerto transliuo-
tojas LRT.

KVIEČIAME SAVANORIAUTI
Pasaulinė lyderystės konferencija renka savanorių komandą. 
Jei tau patinka bendrauti, pasitarnauti, greitai suktis ir plačiai šypsotis – junkis prie PLK koman-
dos ir savanoriauk gruodžio 7-8 d. reginyje Vilniuje.
Registracija https://goo.gl/forms/inePdDyI0lyvu4hc2 iki lapkričio 18 d.
Tapk savanoriu ir PLK renginyje jaunimui dalyvauk nemokamai!

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.

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.


