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Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones 
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią.  2 Kor 5, 19   

EVANGELIJA (Lk 18, 9–14)   
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo 

teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palygi-
nimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. 
Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. 

Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 
'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti 
žmonės, – plėšikai, sukčiai, svetimautojai, – 
arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju 

du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš 
visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo ato-
kiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik 
mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk 
gailestingas man nusidėjėliui!' 

Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, 
ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus 
pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukš-
tintas“. 

ADVENTO REKOLEKCIJOS SU INGRIDA GUDAUSKIENE
Kviečiame dalyvauti bendrose Bernardinų parapijos ir Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino 
pasauliečių pranciškonų brolijos organizuojamose adventinėse rekolekcijose, kurios vyks lapkri-
čio 26-27 dienomis Bernardinų bažnyčios patalpose (III aukšte).
Rekolekcijų tema – „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“. 
Rekolekcijoms vadovaus teologijos daktarė, biblistė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos 
lektorė  INGRIDA GUDAUSKIENĖ.
Rekolekcijų metu vyks konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, 
bus galimybė atlikti išpažintį. Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 21 d. turėtų in-
ternetu  užpildyti dalyvio registracijos anketą: https://forms.gle/ctDfiZMNScp8dtSj9. Ją rasite ir 
parapijos interneto svetainėje bei Facebook paskyroje Vilniaus Bernardinai. Kilus klausimams 
galite kreiptis į Sigitą (tel. +370 698 16692, el. paštas baltaduone@gmail.com). 

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI IŠ KALVARIJOS IR KLAIPĖDOS       
Lapkričio 6 d. 13 val. šv.Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai iš Kalvarijos – choras „Sonan-
tem“, choro vadovė Ausma Sakalauskaitė ir Klaipėdos universitito mišrus choras „Pajūrio aidas“, 
meno vadovas doc. Algirdas Šumskis. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti svečių koncerto.

PASIRENGIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS –  
RENKAMA KALBANČIŲJŲ ANGLŲ KALBA GRUPĖ        

Vaikus ir jaunuolius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kvie-
čiame kreiptis į Giedrę Povilaitytę, tel. 8 691 41714, giedrei.povilaitytei@gmail.com 

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM      
Spalio 31 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime  režisieriaus Federico Fellini filmą „Orkestro repetici-
ja“ (Prova d‘orchestra“, 1978).
Italijos televizijos užsakymu gimusiame eksperimentiniame fil-
me Federico Fellini dokumentiniu stiliumi užgroja jausmingą, 

avangardišką ir sarkastišką gyvenimo pokario Europoje alegoriją. Jis pasirenka XIII amžiaus 
bažnytėlėje repetuojančio simfoninio orkestro metaforą, kuria vaizduoja visą žmoniją kamuojan-
čias kasdienines problemas. 
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10,  
Vilnius (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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Šie žodžiai priklauso Apaštalų darbuose 
aprašytam paskutiniam Prisikėlusio Jėzaus 
pokalbiui su mokiniais prieš jam įžengiant į 
dangų: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, 
jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudyto-
jais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, 

ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai yra ir 
2022 m. Pasaulinės misijų dienos tema, kuri 
kaip visada padeda mums įsisąmoninti, kad 
Bažnyčia savo esme yra misionieriška.<...>

Apmąstykime šias tris reikšmines ištaras, 
kuriomis apibendrinami mokinių gyvenimo 

XXX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sir 35, 12–14. 16–18: Varguolio maldavimas debesis skrodžia
Ps 34. P.: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo.

2 Tim 4, 6–8. 16–18:  Manęs laukia teisumo vainikas
Lk 18, 9–14: † Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus

„Žinutė lietuviams“ – paroda Bernardi- nų kieme

Asmeninis teisumas mums dažnai paspendžia 
didelius spąstus - kai žmogus akcentuoja vien 
savo gerąsias savybes ir jomis pateisina tai, 
kas jame yra blogai, arba visai net nesistengia 
žiūrėti į blogį, kuris yra širdyje. Tokiu atveju 
tas asmeninis teisumas žmogų uždaro savyje ir 
žmogus tampa sau pakankamas, nėra to, kas jį 
viršytų. Aš esu juk labai geras, jei save lyginu 
su savimi pačiu arba tais, kurie yra už mane 
blogesni. 
Tas asmeninis teisumas, apie kurį Jėzus kalba, 
yra labai gajus ir mūsų Bažnyčioje. Žmogus 
dažnai būna įsitikinęs, kad, atlikdamas tam 
tikrus veiksmus arba tai, ką reikia, - jo many-
mu, jau laimi amžiną gyvenimą. Supainiojami 
tikslai su priemonėmis. 
Šiame palyginime labai gražiai Dievas atsklei-
džia savo požiūrį į žmogų. Paraidžiui žiūrint,  
fariziejus yra geras žmogus, kuris dėl savo 

darbų vertas amžinojo g yvenimo. O muitininkas 
yra visiška priešingybė. Dievas apverčia viską 
aukštyn kojomis. Kodėl? Pirmiausia todėl, 
kad Dievas nori dovanoti mums išganymą, 
jog mes dėkotume Jam už viską, o ne girtume 
Jo akivaizdoje savo darbus. Dievas čia mums 
parodo, kaip jis nori mums išlieti savo gailestin-
gumą ir visa, ko Jis nori, tai kad jį priimtume 
atverta širdimi. Muitininkas buvo nuteisintas 
ne dėl savo darbų, bet todėl, kad Dievas rado, 
kur jame galėjo išlieti savo gailestingumą, nes 
muitininkas atvėrė savo skurdą, savo širdį, 
kurioje buvo apstu vietos. O fariziejus nepriėmė 
Dievo gailestingumo, nes jo širdis buvo kupina 
gyriaus sau ir savo darbams, kuriais jis tikėjo ir 
pasitikėjo labiau nei Dievo gailestingumu.
  

kun. Deimantas Braziulis 
iš Bernardinai.lt archyvų 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). Melsimės aukotojų intencijomis visose  
šv. Mišiose įprastu laiku. Savo mirusių artimųjų vardus galima 
užrašyti zakristijoje į specialią knygą.  

ir misijos pagrindai: „Tapsite mano liudyto-
jais“, „lig pat žemės pakraščių“ ir „ jūs gausite 
jos [Šventosios Dvasios] galybės“.

1. „Tapsite mano liudytojais“– visiems 
krikščionims skirtas kvietimas liudyti  
Kristų

Tai pagrindinis dalykas, Jėzaus mokymo 
esmė žvelgiant į mokinių misiją pasaulyje. Visi 
mokiniai bus Jėzaus liudytojai dėl Šventosios 
Dvasios, kurią jie priims: jie taps liudytojais 
iš malonės. Kad ir kur eitų, kad ir kur būtų. 
Kaip Kristus yra pirmasis Tėvo pasiuntinys, t. 
y. misionierius (plg. Jn 20, 21) ir, kaip toks, 
yra jo „ištikimasis liudytojas“ (plg. Apr 1, 5), 
taip ir kiekvienas krikščionis pašauktas būti 
Kristaus misionieriumi ir liudytoju. O Bažny-
čia, Kristaus mokinių bendruomenė, neturi 
kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir 
liudyti Kristų. <...>

2. „Lig pat žemės pakraščių“ – visuoti-
nės evangelizacijos misijos nuolatinis aktu-
alumas

Nurodymas „lig pat žemės pakraščių“ tu-
rėtų būti suvokiamas kaip visų laikų Jėzaus 
mokiniams skirtas kreipimasis, raginantis 
juos išeiti anapus įprastų vietų ir liudyti apie 
Jėzų. Nepaisant visų šiuolaikinės pažangos 
teikiamų priemonių, vis dar yra geografinių 
vietovių, kurių dar nepasiekė misionieriai 
Kristaus liudytojai su Gerąja Naujiena apie 
jo meilę. Kita vertus, jokia žmogiškoji tikrovė 

neturi būti svetima Kristaus mokiniams, vyk-
dantiems savo misiją. Kristaus Bažnyčia buvo, 
yra ir visada bus „išeinanti“ į naujus geografi-
nius, socialinius ir egzistencinius horizontus, į 

„paribio“ vietas ir žmogiškąsias situacijas, kad 
liudytų Kristų ir jo meilę visų tautų, kultūrų 
ir visokios socialinės padėties vyrams bei mo-
terims. <...>

3. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji  
Dvasia, jūs gausite jos galybės“ – visada  
leiskitės Dvasios stiprinami ir vedami

Kaip „nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra 
Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 
Kor 12, 3), taip nė vienas krikščionis be Dva-
sios įkvėpimo ir pagalbos negali pateikti išsa-
maus ir tikro liudijimo apie Viešpatį Kristų. 
Todėl kiekvienas Kristaus mokinys misionie-
rius yra pašauktas pripažinti esminę Dvasios 
veikimo svarbą, gyventi su Ja kasdienybėje ir 
nuolat iš Jos semtis jėgų bei įkvėpimo. <...>

Popiežius Pranciškus. Iš Žinios 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga

„Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8) 


