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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

Jėzus aiškino savo mokiniams: 
„Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, 

saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigž-
dės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus 
sukrėstos. 

Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, atei-
nantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs 
angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų 
keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus 
tolybių. 

Iš figos medžio mokykitės palyginimo: kai jo 
šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs su-
prantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visa 
tai dedantis, supraskite, jog Žmogaus Sūnus 
visai arti, prie slenksčio. 

Iš tiesų sakau jums: dar nepasibaigs ši karta, 
ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o 
mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos va-
landos niekas nežino, nei angelai danguje, nei 
Sūnus, vien Tėvas“. 

Visą laiką budėkite 
ir melskitės, 

kad sugebėtumėte 
kaip reikia stoti 
Žmogaus Sūnaus 

akivaizdoje.
Lk 21, 36 
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ŠASC „BENDRAKELEIVIAI“ KVIEČIA Į PASKAITŲ CIKLĄ
ŠASC "Bendrakeleiviai" kviečia į naują ses. Lindos Ceple SJE (Latvija) 9 paskaitų ciklą „Širdies 
gydymas šventųjų išmintimi“, skirtą susipažinimui su Šventosios Dvasios vaisių išsiskleidimu 
šventųjų gyvenimuose. 
Susitiksime kiekvieno mėnesio 3-ią trečiadienį 18.30-20.30 nuo 2021 m. lapkričio iki 2022 m. 
liepos. Kiekvieno susitikimo metu dalis laiko bus skiriama paskaitai, o kita dalis – vadovaujamai 
meditacijai su šventųjų tekstais.
Adresas: internetu, Zoom platforma. Prisijungimo nuoroda siunčiama dieną prieš renginį. 
Kana: 8 eur už 1 paskaitą, 60 eur už 9 paskaitas. Daugiau informacijos ir bilietai: www.bendrake-
leiviai.lt. Pasiteiravimui: info@bendrakeleiviai.lt, tel. 8 644 20883.

NAUJOS PARODOS BERNARDINUOSE
Akvarelininkų grupės AQUA 12 paroda 
KARŪNA
Paroda skiriama paminėti Eduardo Urbanavi-
čiaus (1931-2008) tapytojo, akvarelininko,  
90-ųjų gimimo metinių sukaktį.
Bernardinų galerijoje (3 aukšte), Maironio g. 
10, Vilnius. 

Rasos Astikaitės Žiobakienės tapyto šilko ir 
batikos darbų paroda SKAMBANTI ŽINIA 
Bernardinų bendruomenes centre, Maironio g. 
10, Vilnius. 

Parodos veiks iki gruodžio 17 d.
Kviečiame apsilankyti!

KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" 
kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. šv. Mišių šv.Mykolo 
koplyčioje pora užtarėjų melsis Jūsų intencijomis. Tad kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus 
bei padėkas Dievui."

VILNIUJE VYKSTA TRADICINIAI AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI
2021 metų lapkričio 13–21 d. vyksta tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų atlaidų tema Moti-
na Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės 
Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 
2020 metais.
Kiekvieną dieną šv.Mišios aukojamos lietuvių ir lenkų kalbomis, taip 
pat kasdien bus kviečiama į Mišias ir kitomis kalbomis: italų, anglų, 
ispanų, prancūzų, baltarusių, rusų, ukraniečių.

Pagrindinę atlaidų dieną, lapkričio 21 dieną, sekmadienį, 11 val. šv. Mišias iš Aušros Vartų koply-
čios transliuos LRT Plius televizija, jas aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Pasaulinė vargstančiųjų diena

EVANGELIJA (Mk 12, 38–44)   
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Įvairiomis sąlygomis ir įvairiose pasaulio ša-
lyse gyvenantys vargšai mus evangelizuoja, nes 
padeda mums vis iš naujo atrasti būdingiau-
sius Tėvo veido bruožus. „Jie gali mus daug 
pamokyti. Jie ne tik dalijasi su mumis sensus 
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Dan 12, 1–3: Tavoji tauta tuo laiku bus išgelbėta
Ps 16. P.: Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.

Žyd 10, 11–14. 18: Vienintele atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius
Mk 13, 24–32:† Surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių 

Arti, prie slenksčio. Ir vėl priartėjame prie 
liturginių metų pabaigos, prie Kristaus Kara-
liaus šventės ir prie Advento, prie to meto, kai 
prisimename Atėjusį jį ir laukiame Ateisiančio. 
Liturginis laikas – nuspėjamas, numatomas, 
numanomas. Tačiau “tos dienos ar valandos” 
niekas nežino – tik Tėvas. Bet liturginis laikas 
mums leidžia ruoštis anai valandai – valandai, 
kai Kristus nužengs iš aukštybių, kai bus teisia-
mi gyvieji ir mirusieji. Tai bus stiprus savo Tiesa 
– galutine Tiesa – teismas. Pati tokia Tiesa jau 
yra gailestingumas ir gyvenimas. 

Liturginis laikas padeda pasiruošti Tiesos 
dienai. Esame rengiami susitikimui, todėl taip 
reikšminga Bažnyčioje išgyventi tuos metus, mė-
nesius, dienas. Išgyventi kartu su bendruomene, 
kad būtume meilės ir pasiaukojimo žmonėmis, 
kad liudytume Prisikėlimo tikrovę ir Tą, kuris 
dar turi apsireikšti laikų pabaigoje. Ateisiantį. 
Mūsų liudijimas liturgijos laikotarpiais itin 
svarbus. Mieste tuoj tuoj visa jėga nušvis vitrinų 
neonai, bus išpuoštos eglės. Žmonės mėgins 

šauktis džiaugsmą ir jį – galbūt – prisišauks. 
Bet šalia tų – matomų – kažkam ateis nebylio-
sios, tyliosios Kalėdos – kaliniams, senelių globos 
namų gyventojams ir gyventojoms, apleistiems 
vaikams, vienišiesiems ir paliktiesiems, bena-
miams, ligoniams. Mes, krikščionys, švęsdami 
savo liturgiją, skaitydami Bibliją ir gyvendami 
ja, sakome: “taip bus ne amžinai. Mes švenčia-
me tikrovę, kurios dar nematome, bet kuri realesnė 
už visas šio pasaulio šviesas”. Tad ne veltui šio 
dienos Evangelija skelbia – “Jis pasiųs angelus, 
ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, 
nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių”. Taip, 
tokio Dievo pažado artumoje esame, kad būtume 
kitiems ne tuščia paguoda, o realiai mūsu tarpe 
besiskleidžiančios Dangaus karalystės liudytojais; 
kad būtume tiems, likusiems užribyje, gyvoji 
vilties duona. Kad dalintumės veiklia meile, 
visais savo ištekliais, kad aukotume aukas vargs-
tantiems. Juk pažįstame Tą, kuris pasiaukojo ir 
įgalino mus gyvenimo dalybų džiaugsmui. 
                     br. kun. Arūnas Peškaitis OFM

Popiežius PRANCIŠKUS.  
Iš žinios 5-osios Pasaulinės 
vargstančiųjų dienos proga
„Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 14, 7)

fidei, bet ir kentėdami pa-
žįsta kenčiantį Kristų. Vi-
siems būtina leistis būti jų 
evangelizuojamiems. Nau-
joji evangelizacija yra kvie-
timas pripažinti jų egzis-
tencijos išganomąją galią 
bei pastatyti juos į Bažny-

čios kelio vidurį. Esame pašaukti atrasti juose 
Kristų, tapti jų reikalo balsu, bet taip pat ir 
būti jų draugais, į juos įsiklausyti, juos supras-
ti ir priimti slėpiningą išmintį, kurią Dievas 
nori mums per juos perduoti. Mūsų įsiparei-
gojimas neturėtų apsiriboti vien veiksmais ar 
skatinimo bei paramos programomis; Dvasia 
pirmiausia skatina ne perdėtą aktyvizmą, bet 
dėmesį kitam „laikant jį tartum viena su ma-
nimi pačiu“. Toks meilės kupinas dėmesys ki-
tam yra tikro rūpinimosi jo asmeniu pradžia, 

ir iš to kyla troškimas veiksmingai siekti jo ge-
rovės“ (Apaštališkasis paraginimas Evangelii 
gaudium, 198–199). <...>

 „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 
14, 7). Tai kvietimas, kad niekada neišleistu-
me iš akių mums suteikiamos progos daryti 
gera. Čia galime įžvelgti seną biblinį priesa-
ką: „Tačiau jei būtų tarp jūsų elgeta, vienas iš 
giminaičių, bet kuriame tavo miestų krašte, 
kurį Viešpats, tavo Dievas, duoda tau, nebūk 
kietaširdis ar šykštus savo beturčiui artimui. 
Verčiau ištiesk ranką ir noriai jam skolink, 
ko tik jis stokoja.  <...> Duok tad jam dosniai 
ir neapgailestauk širdimi tai darydamas, nes 
Viešpats, tavo Dievas, už tai laimins visus tavo 
darbus ir visus tavo siekius. Kadangi krašte 
beturčių niekad netrūks, todėl įsakau tau: 'Iš-
tiesk ranką vargšui ir beturčiui artimui savo 
krašte'“ (Įst 15, 7–8. 10–11)
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RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU EUGENIJUMI PUZYNIA SJ
Kviečiame dalyvauti bendrose Bernardinų parapijos ir Vilniaus šv. 
Pranciškaus ir šv. Bernardino pasauliečių pranciškonų brolijos or-
ganizuojamose rekolekcijose, kurios vyks lapkričio 19-21 dienomis 
Bernardinų bažnyčios patalpose.
Rekolekcijų tema – „Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10). 
Rekolekcijoms vadovaus Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono 
apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto ka-
pelionas EUGENIJUS PUZYNIA SJ.
Dėl  pandemijos metu galiojančių taisyklių ir apribojimų parapijos rekolekcijos šiemet bus rengia-
mos be nakvynės, Bernardinų bažnyčios patalpose. Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, 
dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Kryžiaus kelią, bus galimybė 
atlikti išpažintį. Šeštadienio pietumis ir vakariene bei sekmadienio pietumis pasirūpins rekolek-
cijų organizatoriai.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 15 d. turi registruotis užpildę dalyvio anketą: 
https://forms.gle/iu43NBywRH6T7MdL9 
Ją rasite ir parapijos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje Vilniaus Bernardinai. Kilus klausi-
mams galite kreiptis į Sigitą (tel. +37069816692, el. paštas baltaduone@gmail.com). 
Dalyvio auka – 25 EUR. Auką galite pervesti: Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė SWEDBANK  a/s 
LT497300010013538919 (pavedime nurodant „Auka už rekolekcijas“). Rekolekcijų dienotvarkė bus 
išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas ir sumokėjusiems dalyvio auką. Vietų skaičius ribotas! 
Dėl visų mūsų saugumo į rekolekcijas nuolankiai prašome nesiregistruoti (arba atšaukti registraciją) 
asmenims, kuriems lapkričio 19-21 d. bus privaloma saviizoliacija, turintiems ūmių viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, karščiuojantiems. Prašysime turėti Galimybių 
pasus arba jiems prilygintus kompetentingų institucijų išduotus pažymėjimus.


