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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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 3390
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REGISTRUOKITĖS Į RUDENS REKOLEKCIJAS
Pradedame registraciją į parapijos rudens rekolekcijas, kurios vyks lapkričio 6-8 d. Trinapolio 
rekolekcijų namuose, Vilniuje. Rekolekcijas atleidimo ir gailestingumo tema ves Panevėžio vys-
kupas JE Jonas Kauneckas. 
Ypač kviečiame tuos, kurie dar nebuvote rekolekcijose – išdrįskite ateiti, leiskitės vedami ir kartu 
su parapijiečiais priimkite Jo siunčiamas malones.
Registracija internetinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt pateiktu adresu.
Dalyvio auką  (48 EUR) prašome pervesti į sąskaitą nr. LT87 7044 0002 6961 2654 (SEB ban-
kas), lauke „Mokėjimo paskirtis“ įrašydami  „auka už rekolekcijas“, gavėjas – R. Aleksandravičiūtė. 
Auka grynaisiais pinigais bus renkama spalio 18 d. po 10.30 ir 17 val. Šv. Mišių. Vietų skaičius 
ribotas, todėl dalyvavimas užtikrinamas tiems, kurie įnešė auką. 
Jei turite klausimų, rašykite Ramutei el. paštu ramute.aleksandraviciute@gmail.com arba skam-
binkite tel. 8 687 80778.

KVIEČIAME Į PASKAITŲ CIKLĄ,  
SKIRTĄ PAŠVĘSTAJAM GYVENIMUI PAŽYMĖTI

Spalio 18 dieną 12 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia į antrąją 
paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskaitos tema: „Ora et labora“. Paskaitą skaitys tėvas 
kun. Kazimieras Milaševičius OSB, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras. 
Visą paskaitų ciklą Pašvęstajam gyvenimui pažymėti sudaro 4 paskaitos, kurios skaitomos kie-
kvieną mėnesį nuo rugsėjo iki gruodžio. Nemokamos paskaitos vyksta Bernardinų bendruome-
nės centre, Maironio g. 10, Vilniuje. Kviečiame dalyvauti! 
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

KATECHEZĖ TĖVELIAMS
Tikėjimo kelionę kartu su sakramentams besiruošiančiais vaikais ir paaugliais kviečiame keliauti 
ir tėvelius. 
Įvadinė katechezė tėvams vyks šeštadienį, spalio 17 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. 
Katechezės programa: 
16 val. teologijos mokslų daktaro Valdo Mackelos paskaita.
17 val. darbas grupelėse.
18 val. šv. Mišios
Taip pat katechezės tėveliams vyks kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį iš karto po 13 val.  
šv. Mišių.

XXVIII EILINIS SEKMADIENISNr. 591

Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmo-
gus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė:  
 „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad lai-
mėčiau 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 moti-
ną“. 

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!“  

EVANGELIJA (Mk 10, 17–30)  
Mokiniai 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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XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 7, 7–11; Ps 89; Žyd 4, 12–13 Mk 10, 17–30 
P. : Viešpatie, mus atgaivinki savo malone,  

ir džiūgausim, kol gyvuosim.

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 g yvena, horizontu, jei visa te-
būtų istorija ir kultūra, o žmogui nebūtų būdinga 
prigimtis, kuriai skirta pereiti į antgamtinį g yve-
nimą, tuomet tiesa būtų pasaulio pusėje. Tačiau 
tiems, kurie nepatiki, jog žmogus ir visa visata 
yra atsitiktinumo vaisius, Jėzus nurodo išeities 
kelią iš šios pavojingos situacijos: „Kraukitės 
lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda“  
(Mt 6,20); „Darykitės bičiulių su apgaulingu 
pinigu, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amži-
nąsias padangtes“ (Lk16,9). Šv.Augustinas († 
430) sako: „Kad būtų saugu, daugelis stengiasi 
užkasti savo pinigus po žeme, kartais net visam 
g yvenimui. 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 ekologinių krizių bei nykstančios 
Vakarų civilizacijos akivaizdoje aiškiai matome, 
kad toks žmogaus sąmoningumas vargiai įma-
nomas be Dievo. Jau praėjo 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 Vakarų 
civilizaciją. Anksčiau, iki XIX amžiaus, dėl visų 
tariamų nesėkmių ir atsilikimų buvo, deja, ir yra, 
kaltinama Bažnyčia, kad ji per daug turėjo įta-
kos valstybei ir neleido jai eiti tikrosios – be Dievo 
– pažangos keliu. Tad kas gi dabar kaltas, kad 
tokios rūšies pažanga taip akivaizdžiai stringa, 
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. Deja, 
Vakarų valstybės, skatindamos ir įg yvendindamos 
praktinį ateizmą, ragina savo piliečius užmiršti 
Kūrėją ir taip atima iš jų moralinę bei dvasinę 
jėgą, būtiną žmogaus įsipareigojimui dosniau at-
siliepti į dievišką ją meilę.

Br. Ramūnas Mizgiris OFM

Nuo rugsėjo mėnesio Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) baž-
nyčioje galima aukoti išmaniai.  Bernardinų bažnyčia ir bendrovė „Wora-
Pay“ pasirašė sutartį, pagal kurią visi bažnyčios lankytojai galės aukoti ne 
tik grynaisiais, bet ir telefonu. Mobiliųjų atsiskaitymų sistemos kūrėjams  
„WoraPay“ įdiegus mobiliosios piniginės programą, parapijiečiams ir bažny-
čios svečiams pakaks telefonu nuskenuoti www.bernardinuparapija.lt esantį 
QR kodą ir pasirinkti norimą aukoti sumą.

Ši Bernardinų bažnyčios inovacija – pirmoji Lietuvoje. „Norintys paaukoti žmonės ne visada su 
savimi turi grynųjų pinigų. Be to, šiuolaikiniai žmonės vis dažniau naudojasi išmaniaisiais telefonais 
ne tik skambindami, bet ir atlikdami kitas funkcijas. Todėl jau senokai svarstėme sudaryti galimybę 
aukoti telefonu. Žinoma, tokiu būdu aukoti prašome ne pamaldų ir ne Šv. mišių metu, bet tikimės, 
kad toks aukojimo būdas bus patogus“, – sakė klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM.

Bernardinų bažnyčia taip pat pasirašė sutartį su Mokėjimai.lt. Šioje sąs-
kaitoje turimais pinigais galės atsiskaityti šios platformos naudotojai, 
įsidiegę savo išmaniajame telefone programą „Paysera“ (tarptauti-
nis Mokėjimai.lt prekės ženklas). Ši mobilioji piniginė leis nu-
skenuoti interneto svetainėje esantį QR kodą, pagal kurį bus 
suformuota sąskaita, ir iškart sumokėti.

Vienu mygtuko paspaudimu bus galima mokėti ir parapijos 
interneto svetainėje www.bernardinuparapija.lt. Joje įdiegtas 
PARAMOS MYGTUKAS, kurį paspaudus galima greitai ir 
saugiai paaukoti norimą sumą.

Bažnyčioje bus galima aukoti ir grynaisiais pinigais. Tam yra 
skirtos aukų dėžutės, per mišias taip pat bus renkamos aukos.  
Taip pat ir toliau bus galima aukoti banko pavedimu.

Bernardinų bažnyčioje  
galima AUKOTI IŠMANIAI

Kaune vyko brolio pranciškono  
Rolando Taučiaus kunigystės šventimai

Šventojo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo išvakarėse į kunigus buvo įšventintas brolis pranciško-
nas Rolandas Taučius OFM. Jis baigęs Kauno kunigų seminariją, tad į jo šventimus atvyko ir buvę 
kurso draugai kunigai, o iškilmingame Eucharistijos šventime asistavo Kauno kunigų seminarijos 
klierikai. Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ ši diena taip pat ypatinga – br. Rolandas yra 
pirmasis jo pašventintas kunigas. Kunigo Rolando pasveikinti ir drauge dėkoti už kunigystės šven-
timų dovaną susirinko gausus būrys bičiulių ir giminių bei brolių pranciškonų iš visos Lietuvos. 
Vienas iš savo primicijinių mišių br. Rolandas Taučius atvyks aukoti ir į Vilniaus Bernardinus.

 
Norint paaukoti 

telefonu, reikia nemoka-
mai atsisiųsti ir į telefoną ins-

taliuoti MOBILIĄJĄ PINIGINĘ 
(http://customer.worapay.com/#row_
app_wiopay), skenuoti QR kodą ir 

pasirinkti, ką nori užsisakyti ir 
patvirtinti. Su mobiliąja pinigi-

ne galima paaukoti per 10 
sekundžių.


