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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. Andrius Nenėnas 
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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Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. 
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis.  Žyd 4, 12  

EVANGELIJA (Lk 18, 1–8)   
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, 

kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis 
pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, ku-
ris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 

Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri 
vis eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink mane 
nuo skriaudiko!' 

Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors aš 
Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, 

kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos 
teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų'“. 

Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė 
tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas 
neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šau-
kiasi  per dienas ir naktis, ir delstų jiems pa-
dėti?! 

Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. 
Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje ti-
kėjimą?“ 

ARŪNO PEŠKAIČIO IR KAZIO SIMANAUSKO  
KŪRYBOS VAKARAS „PAMATYMAI“

Spalio 21 d. 17.30 val. Vilniaus apskr. Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10) 
Vilniuje, vyks br. Arūno Peškaičio ir Kazio Simanausko kūrybos vakaras PAMATYMAI ir kny-
gos pristatymas. Tai jau trečia šių autorių knyga.
Renginyje dalyvauja autoriai br. Arūnas Peškaitis ir Kazys Simanauskas, pianistas Artūras  
Anusauskas, dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas, aktorė Virginija Kochanskytė,  
solistė Judita Leitaitė (mecosopranas), aktorė Svetlana Šulc, „Žaros“ leidyklos vadovė Ramutė 
Žandarienė.
Brolio Arūno ir gerbiamo Kazio knyga „Pamatymai“ – man, kaip skaitytojui, pasirodė gili ir nuoširdi 
tiek savo puikiomis nuotraukomis, tiek poezijos posmais, kuriuose dera paprastumas, aiškumas ir be-
ribis vidinės tiesos ieškojimas – ir pagaliau vidinės ramybės atradimas. Tai eilės apie vienatvę, meilę 
ir ieškojimas artimos širdies plakimo. Eilės ir nuotraukos prisibeldžia iki manes ir labai nuoširdžiai 
tikiu, kad prisibels ir iki kitų skaitytojų. – Kostas Smoriginas
Renginys nemokamas. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.

VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA       
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų – 
susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: tel. +370 678 75408, Paulina. 

PASIRENGIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS –  
RENKAMA KALBANČIŲJŲ ANGLŲ KALBA GRUPĖ       

Vaikus ir jaunuolius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kvie-
čiame kreiptis į Giedrę Povilaitytę, tel. +370 691 41714, giedrei.povilaitytei@gmail.com 

   SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI       
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas 
kitam! Rekolekcijas veda trys-keturios sutuoktinių poros ir ku-
nigas. Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas.
ARTIMIAUSIŲ PAMATINIŲ SAVAITGALIŲ VIETA IR LAIKAS:

Spalio 21–23 d. savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose 
(Vilnius). Kartu su sutuoktinių poromis rekolekcijas ves  
br. kun. Andrius Nenėnas OFM 

Lapkričio 11–13 d. savaitgalis Truskavos rekolekcijų namuose (Panevėžio raj.) 
Gruodžio 2–4 d. savaitgalis Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.) 
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt
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Parodoje – migrantų, lai-
kytų Medininkų užsienie-
čių registracijos centre, pie-
šiniai. Ja siekiama perduoti 
jausmus ir mintis, kurio-
mis migrantai gyvena su-
laikyme.
Rokas Misikonis, kartu su 
pabėgėliais sukūręs paro-
dą: 
,,Man buvo šiek tiek sunku 
stovykloje, nes kaip ir eg-
zistavo idėja tarsi užmiršti 
šias stovyklas. Keista vie-
ta – ,,migrantų stovykla”, 
kurioje šimtai žmonių iš 
įvairiausių kraštų grimzdo 
į užmaršties vakuumą. Jie 
patys tai labai stipriai jautė 

– kad visiškai nėra girdimi, 
nėra nieko, kas pagarsintų jų mintis, jausmus, 
problemas. Nebuvo jokio būdo jiems išsipasa-
koti. 
Mačiau mieste menines konstrukcijas – jei 
taip išnešus į viešumą jų kurtus kūrinius, tai 
būtų kelias pasakoti savo jausmus ir mintis. 
Tai būtų būdas, apeinantis nerašytą požiūrį 
neklausyti ir negarsinti migrantų istorijų. Me-

ninė kontrabanda – taisy-
klių nesučiuopiamas bū-
das papasakoti apie save. 
Išsiųsti ženklą, kaip laišką 
butelyje, tiems, kurie kita-
pus stovyklos sienų. Tiems, 
kurie paradoksaliai yra 
visai šalia, tik keli kilome-
trai, ir tuo pačiu taip toli, 
nes nėra jokios galimybės 
turėti su jais kontakto. 
Tokia ir buvo tema, 
kurią sakiau migran- 
tams – „Žinutė lietuviams“, 
ką tu nori jiems papasa-
koti, ką norėtum, kad jie 
išgirstų, pasakyk piešiniu, 
kaip tu jautiesi. O durys 
kaip konceptas atsirado vi-
siškai atsitiktinai. Rėmėjų, 

tuo metu remontuojamame ofise, kampe sto-
vėjo krūva senų durų. Pamaniau, kad tai būtų 
savotiškai įdomi materija tokiems piešiniams.
Girdėjau, kad kardinolas Juozas Bačkis, dar 
krizės pradžioje apie migrantus yra sakęs: ,,Aš 
noriu juos pamatyti“. To paties linkiu ir kie-
kvienam parodos lankytojui, bent jau tokiu 
būdu – Juos pamatyti.“
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Iš 17, 8–13: Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai
Ps 121. P.: Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas.

2 Tim 3, 14 – 4, 2:  Kad Dievo žmogus taptų tobulas
Lk 18, 1–8: † Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi

„Žinutė lietuviams“ – paroda Bernardinų kieme

Pagal savą ją padėtį našlės tuometiniame Izra-
elyje vaizdavo žmogišką ją bejėg ystę. Jei net tei-
sėjas nusprendė apginti našlę, tai kiekvienas iš 
mūsų galime būti tikri, jog Dievas neabejotinai 
išklausys ir apgins tuos, kurie Jį myli. Tačiau 
tam yra reikalingas ne tik augantis tikėjimas 
Dievo galimybėmis, bet ir ištverminga malda. 
Daugkartiškumas maldoje nėra Dievui itin 
svarbus, Jam yra svarbus prašančiojo tikėji-
mas. Nes maldos galia slypi gerame atpažinime 
to, kas yra Dievas ir tame, ką iš tiesų reiškia 
būti tikinčiu, klusniu, pasitikinčiu bei dėkingu 
žmogumi.
Gerojoje Naujienoje šiandien girdime labai 
prasmingą Jėzaus klausimą: „Bet ar atėjęs 

Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“. Ar 
liksime Jam ištikimi per visą savo gyvenimą? 
Ar liks Kristui ištikimos ateities kartos? Tai 
klausimai, į kuriuos neturime atsakymo, bet 
turime tikėjimą, kuris gali atsakyti į visus šiuos 
klausimus teigiamai.
Brandus tikėjimas – atkaklus tikėjimas. Toks 
tikėjimas yra atsparus netikėjimui bei įvairiems 
priešiškumams, nesvarbu ar jie būtų vidiniai 
ar išoriniai. Tad stenkimės išlikti brandūs 
ir atsparūs savo tikėjime. Svarbu, jog sunkių 
išbandymų metu mūsų meilė Dievui neatšaltų.   

kun. Ernestas Maslianikas
iš Bernardinai.lt archyvų

Sveikiname brolį Evaldą su 20–ties metų  
kunigystės šventimų sukaktimi      

Buvęs ilgametis Bernardinų parapijos klebonas, mūsų myli-
mas brolis Evaldas Darulis švenčia 20–ties metų kunigystės 
šventimų sukaktį. Br. Evaldas 2000 m. rugsėjį davė amži-
nuosius vienuolinius įžadus Toronte, Kanadoje, o 2002 m. 
spalio 19 d. La Vernos šventovės  Bazilikoje Areco mieste, 
Italijoje, buvo įšventintas kunigu.
Ta proga šiandien, spalio 16 d., 10.30 val. šv. Mišiose mel-
džiamės  kartu su br. Evaldu, dėkojame už jo tarnystės me-
tus, linkime stiprios sveikatos ir gausių Dievo malonių!

Po šv. Mišių br. Evaldas visus kviečia į agapę vidiniame bažnyčios kiemelyje.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., antradienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30, 13.00  ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.  
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 7.30 val., 
šv. Mišios  Bernardinų kapinėse, Užupyje – 18 val. 

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius 
oktava (aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijo-
mis įprastu laiku.  Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti 
zakristijoje į specialią knygą. 


