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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
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

EVANGELIJA (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)   

Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus 
pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Ge-
rasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau 
amžinąjį gyvenimą?“ 

Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas 
nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: 
'Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai ne-
liudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir mo-
tiną'“. 

Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi 
nuo pat jaunystės“. 

Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno 
dalyko tau trūksta: eik, parduok visa, ką turi, 
ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje. 
Tada ateik ir sek paskui mane“. Po šitų žodžių 
tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turė-
jo daug turto. 

Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip 
sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ Mo-

kiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus 
vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į 
Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlys-
ti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo 
karalystę“. 

Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: 
„Kas tada galės išsigelbėti?“ 

Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma 
žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmano-
ma“. 

Tada Petras ėmė jam sakyti: „Štai mes viską 
palikome ir sekame paskui tave“. 

Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, 
kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų na-
mus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar 
vaikus, ar laukus ir kitus jau dabar, šiuo metu, 
negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, mo-
tinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir 
ateisiančiu laiku – amžinojo gyvenimo“. 

Palaiminti  
dvasingieji  

vargdieniai: 
jų yra dangaus  

karalystė. 
 Mt 5, 3  
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VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., pirmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažny-
čioje bus aukojamos 9.00 (anglų k.), 10.30, 13.00, 17 val. 
Lapkričio 2 d., antradienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. Bernardinų 
kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulingų Mišių liturgija, 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).
Gedulingos šv. Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis:
Lapkričio 1 d. (pirmadienį) ir lapkričio 7 d. (sekmadienį) – 17 val., Vė linių savaitės šiokiadie-
niais ir šeštadienį – 18 val., lapkričio 8 d., pirmadienį – 12 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti į specialią knygą bažnyčios zakristijoje. 

PARODOS BERNARDINUOSE

Kristina Daniūnaitė. 
Tapyba „ KELIAIS,  

TAKELIAIS,  
LABIRINTAIS...“ 

Tapybos parodai „Keliais 
takeliais labirintais“ darbai 

sukurti per pastaruosius 
penketą metų, o didžiau-

sia jų dalis per paskuti-
niųjų metų karantiną. 

Motyvą pasirinkti temą – keliais, takeliais,  
labirintais – padiktavo simbolinė kelio reikš-
mė, kaip savęs ieškojimų ir atradimų kelias. 
Paroda veiks nuo spalio 6 d. iki spalio 31 d. 

Bernardinų galerijoje, 3 aukšte. 

Teresė Bajorūnaitė  
Lekienė. Pastelės darbų 

paroda ,,BŪK  
PAGARBINTAS“ 

„Mano darbai – kasdienė  
padėkos malda Dievui. Paro-

dos ašis – Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio „Saulės giesmės“ mano 

interpretacija. Kiekvieną 
posmą iliustravau simboliais, 

perskaitytais tarp eilučių. Savo darbais prisijungiu 
prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldos ir tarsi tyliai 

kartoju giesmės žodžius Dievui.“
Paroda veiks nuo spalio 1 d. iki lapkričio  

7 d. Bernardinų bendruomenės centre.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 10 d., 12 val.  bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus 
ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. Užsiėmimai vyks II-ąjį ir IV-ąjį mėnesio sekmadieniais  
14 val. bažnyčioje. 
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė. Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikš-
čioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną br.Evaldą Darulį,  
tel. +370 615 79796.
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Išm 7, 7–11: Išminčiai neprilygsta nė didžiausi turtai
Ps 90. P.: Viešpatie, mus atgaivinki savo malone, ir džiūgausim, kol gyvuosim.

Žyd 2, 9–11: Dievo žodis teisia širdies sumanymus bei mintis
Mk 10, 17–30:† Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane

Šventasis Raštas sako: „Viskas įmanoma tam, 
kas tiki“, arba „Dievui nėra negalimų dalykų“. 
Tačiau pasaulis laikosi kitos nuomonės: „Viskas 
įmanoma tam, kas turi pinigų.“ Jei žmogus te-
būtų koks nors pasiklydęs atomas atsitiktinėje vi-
satoje, o ne Dievo kūrinys, gavęs iš jo nemirtingą 
sielą, arba jei žmogus savo siekius apribotų siaurų 
situacijų, kuriose gyvena, horizontu, jei visa te-
būtų istorija ir kultūra, o žmogui ne-
būtų būdinga prigimtis, kuriai skirta 
pereiti į antgamtinį gyvenimą, tuomet 
tiesa būtų pasaulio pusėje. Tačiau 
tiems, kurie nepatiki, jog žmogus ir 
visa visata yra atsitiktinumo vai-
sius, Jėzus nurodo išeities kelią iš 
šios pavojingos situacijos: „Kraukitės 
lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda“ 
(Mt6,20); „Darykitės bičiulių su apgaulingu 
pinigu, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į am-
žinąsias padangtes“ (Lk16,9). Šv.Augustinas († 
430) sako: „Kad būtų saugu, daugelis stengiasi 
užkasti savo pinigus po žeme, kartais net visam 
gyvenimui. Bet kodėl jų nepalaidoti danguje, kur 
yra daug saugiau ir kur vieną dieną juos vėl atras-
tum amžinai? Kaip tai padaryti? Tai paprasta: 
Dievas tau duoda vargšuose nešikų, kurie keliauja 
ten, kur ir tu viliesi vieną dieną nuvykti. Dievas 

čia, vargšuose, stokoja ir jis tau sugrąžins, kai tu 
būsi anapus.“

Be abejo, šiandien smulki išmalda ar labdara 
nebėra vienintelis būdas savo turtu pasitarnauti 
vargšams ir prisidėti prie bendro gėrio. XXI am-
žiuje svarbiau yra sąžiningai mokėti mokesčius, 
steigti naujas darbo vietas, darbininkams mokėti 
žmoniškus atlyginimus, kurti socialinės apsaugos 

tinklus, taupyti energijos išteklius, 
tausoti gamtą. Finansinių ir ekologi-
nių krizių bei nykstančios Vakarų ci-
vilizacijos akivaizdoje aiškiai mato-
me, kad toks žmogaus sąmoningumas 
vargiai įmanomas be Dievo. Jau pra-
ėjo kiek daugiau nei du šimtmečiai, 
kai, atskyrus Bažnyčią nuo valstybės, 

pamažu buvo nusigręžta ir nuo krikščioniško ti-
kėjimo. Pasiekus išsvajotą laisvę, atrodytų, kas gi 
trukdė sukurti tvirtesnę ir viltingesnę mūsų Vaka-
rų civilizaciją. Anksčiau, iki XIX amžiaus, dėl 
visų tariamų nesėkmių ir atsilikimų buvo, deja, ir 
yra, kaltinama Bažnyčia, kad ji per daug turė-
jo įtakos valstybei ir neleido jai eiti tikrosios – be 
Dievo – pažangos keliu. Tad kas gi dabar kaltas, 
kad tokios rūšies pažanga taip akivaizdžiai strin-
ga, o senosios Europos tautos pasmerktos sunykti 
ir pasibaigti?

Išties pats žmogus nepajėgus ištraukti kupranu-
gario pro adatos ausį, sukurti tikro humanizmo. 
Tik susitikimas su Dievu – ne kokiu nors Dievu, 
bet Dievu, turinčiu žmogišką veidą ir mylėjusiu 

mus iki galo – leidžia atpažinti kitame dievišką jį 
paveikslą ir taip iš tikrų jų atrasti kitą žmogų ir 
subręsti meilei, virstančiai rūpinimusi kitu. 

Br. Ramūnas Mizgiris OFM

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo 
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Iš meditacijos apie rožinio maldą

Rožinis yra kontempliacijos ir tylos moky-
kla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip 
malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žo-
džiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama su tyla, 
pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kon-
templiacijai. Iš tiesų tolygus Ave Maria kartoji-
mas vidinės tylos netrikdo, bet, priešingai, jos 
reikalauja bei ją palaiko. Panašiai kaip psalmių 
Valandų liturgijoje atveju tyla reiškiasi ne žo-
džiais ir sakiniais, ne kaip tuštuma, bet kaip 
žodžius pranokstančios ir kartu su jais širdžiai 
kalbančios galutinės prasmės buvimas. Tad, 
recituodami Ave Maria, turime rūpintis, kad 
mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes jis 
visada kalba tyla, „švelnios tylos balsu“ (1 Kar 
19, 12). Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, tiek 
bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo 
sklidiną tylą. Net ir recituojamas didelės ben-
druomenės, kuri tai daro kasdien šioje švento-
vėje, rožinis turi būti suvokiamas kaip kontem-
pliatyvi malda, kas neįmanoma, kai stokojama 
vidinės tylos aplinkos.

[...] Rožinis, idant būtų kontempliatyvi mal-
da, remiantis Marijos maldos pavyzdžiu, turi 
visada kilti iš širdies tylos kaip atsakas į Dievo 
žodį. Atidžiau pažvelgus, rožinis yra visas su-
austas iš Šventojo Rašto elementų. Iš pradžių 
skelbiamas slėpinys, kuris, kiek įmanoma, 
kaip yra šiandien, turėtų būti formuluojamas 
iš Biblijos paimtais žodžiais. Toliau – „Tėve 
mūsų“: tai suteikia maldai „vertikalią“ kryptį 
ir atveria rožinį recituojančiojo širdį deramai 
vaiko nuostatai atsižvelgiant į Viešpaties kvie-
timą: „Kai melsitės, sakykite: Tėve…“ (Lk 11, 
2). Pirmojoje Ave Maria dalyje – ji irgi kyla iš 
Evangelijos – kaskart girdime žodžius, kuriais 
Dievas per angelą kreipėsi į Mergelę Mariją, bei 
jos pusseserės Elzbietos palaiminimo žodžius. 
Antroji Ave Maria dalis yra atsakas vaikų, kurie 
prašydami kreipiasi į Motiną, taip išreikšdami 
savo pritarimą Dievo apreikštam išganymo pla-
nui. Tad besimeldžiančiųjų mintys visada lieka 
įsišaknijusios Šventajame Rašte ir jame atsklei-
džiamuose slėpiniuose.

KVIETIMAS MALDAI UŽ ORGANŲ DONORYSTĘ 
Įstabūs yra Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II žodžiai: „Donorystė yra didžiausia žmogaus 
meilės žmogui išraiška“. Kviečiame šiandien prisiminti maldoje tuos, kurių organai 
suteikė galimybę pratęsti gyvenimą ar pagerinti sveikatą sergantiems žmonėms; už 
mirusiųjų donorų artimuosius, sunkiausią gyvenimo akimirką priėmusius kilniausią 

sprendimą; už medikus, atliekančius sudėtingas transplantacijas; už visus specialistus, dalyvau-
jančius itin atsakingame organų donorystės ir transplantacijos procese, už visus Lietuvos gyven-
tojus, kurie pasirašė sutikimą donorystei po savo mirties ir taip išreiškė kilnų apsisprendimą. 
Dėkojame vyskupams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiesiems, 
kurie šiandien jungiasi į maldą už organų donorystę.


