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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 bankas), 
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. kviečiame į antrąją paskaitą iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“. Paskai-
tos tema: „Ora et labora“. Paskaitą skaitys tėvas kun. Kazimieras Milaševičius OSB, Palendrių  
Šv. Benedikto vienuolyno prioras.
Nemokamos paskaitos vyksta Bernardinų bendruomenės centre. Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos apie tikslias paskaitų datas ir laiką interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., sekmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. 
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sekmadienio tvarka. 
Lapkričio 2 d., pirmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val.  vyks gedulinės šv. Mišios, į kurias 17.30 val. procesijos 
būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios. 

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios 
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 1 ir 8 d. (sekmadieniais) Bernardinų bažnyčioje  
šv. Mišios už mirusiuosius vyks 17 val., Vėlinių savaitės kitomis dienomis – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu su-
rinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios paveikslų ir kito kultūrinio paveldo restauracijos 
darbams ir apsaugai.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS   Misijų sekmadienisNr. 592

Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas 
ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, 
kad padarytu, ko prašysime“.

Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ 
Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlo-

vės dešinėje, kitam – kairėje!“ 
Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar 

galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pa-
krikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ 

Jie sako: „Galime“. 
Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš 

gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pa-
krikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau 

EVANGELIJA (Mk 10, 35–45)  
ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar 
kairėje – tai bus tiems, kuriems paskirta“. 

Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir 
Jono. 

Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: 
„Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdo-
vais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo 
galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis 
būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas pano-
rės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk 
ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tar-
naujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės 
kaina daugybę išpirktų“. 

Žmogaus Sūnus atėjo, kad pats tarnautų 
ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų.    Mk 10, 45 
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XXIX EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 53, 10–11; Ps 32; Žyd 4, 14–16; Mk 10, 35–45 

P. : Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.

Viešpaties mirtis atpirko visus – jo mirtis 
sugriauna skiriančią pertvarą (plg. Ef 2, 
14) ir pašaukia pagonis. Bet kaip jis ga-
lėtų mus pašaukti, jeigu nebūtų buvęs nu-
kryžiuotas? Juk tik ant kryžiaus mirštama 
ištiestomis rankomis. Viešpats kentėjo ir 
ištiesė rankas, kad viena ranka patrauktų 
seną ją tautą, o kita – kilusius iš pagonių 
tarpo, ir kad suvienytų juos savyje. Jis pats 
tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi 
ketina visus išpirkti: „Kai būsiu pakeltas 
nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs" 
(Jn 12, 32). Nes mūsų giminės priešas vel-

nias, nupuolęs iš dangaus, klajoja žemuti-
nėje oro dalyje ir, vadovaudamas ten drau-
ge su juo esantiems demonams, panašiems 
į jį nepaklusnumu, klaidinamiems sukuria 
vaizdinius, o kopiantiems aukštyn stengia-
si sukliudyti. Anot apaštalo, jie veikia „pa-
klusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam 
ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vai-
kuose" (Ef 2, 2). Viešpats atėjo tam, kad 
nuverstų velnią ir išgrynintų orą bei atvertų 
mums kelią į dangų, pasak apaštalo, „pro 
uždangą, tai yra per savą jį kūną" (Ž yd 10, 
20). Visa tai turėjo įvykti per mirtį. Per ko-
kią gi kitą mirtį tai galėjo įvykti, jei ne per 
tą, kuri vyksta ore, - aš kalbu apie kryžių. 
Nes tik tas ore miršta, kas miršta ant kry-

Jau galima aukoti išmaniai ir Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapi-
jai, ir Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino 
vienuolynui. Mobiliųjų atsiskaitymų 
sistemos kūrėjams „WoraPay“ įdiegus 
mobiliosios piniginės programą, parapi-
jiečiams ir bažnyčios svečiams pakaks te-
lefonu nuskenuoti atitinkamą QR kodą ir 
pasirinkti norimą aukoti sumą. 

Visa informacija apie išmaniųjų au-
kojimą pateikta parapijos svetainėje:  
www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/ 
aukojimui 

Bažnyčioje ir toliau 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.

Bernardinuose 
galima AUKOTI 
IŠMANIAI

 
Norint  

paaukoti telefonu,  
tereikia atsisiųsti ir į telefoną 

instaliuoti MOBILIĄJĄ PINI-
GINĘ (nemokamai), nuskenuoti 

parapijos arba vienuolyno QR kodą, 
pasirinkti aukojamą sumą ir pa-
tvirtinti. Su mobiliąja pinigine 

galima paaukoti per 10  
sekundžių. 

Jis atėjo savo gyvybės atiduoti  
kaip išpirkos už daugelį

žiaus. Tokią mirtį Viešpats iškentė ne be 
reikalo – būtent tokiu būdu pakeltas nuo 
žemės, jis išgrynino orą nuo velniškų ir kitų 
demoniškų pinklių, sakydamas: „Mačiau 
šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus" 
(Lk 10, 18). Tokiu būdu jis atvėrė kelią į 
dangų ir tarė: „Atkelkite savo sąvaras, var-
tai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys"  
(Ps 24, 7). Išties juk ne pačiam Žodžiui  

reikėjo, kad vartai atsivertų, - jis gi yra visų 
Viešpats, o Kūrėjui niekas jo kūriniuose ne-
buvo uždara, – to reikėjo mums, kuriuos jis 
užnešė viršun savo paties kūnu. Kaip jis už 
visus savo kūną atidavė mirčiai, taip jo dėka 
vėl buvo atvertas kelias į dangų. 

Šv. Atanazas Aleksandrietis, †  373

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinios 2015-ųjų metų Pasaulinės misijų dienos proga:

„Misionieriškumo matmuo, neatsiejamas nuo Bažnyčios prigimties, taip pat esmingai būdingas 
kiekvienai pašvęstojo gyvenimo formai ir negali būti apleistas, antraip atsirastų tuštuma, iškrei-
pianti charizmą. Misija nėra prozelitizmas ar vien strategija; misija yra tikėjimo „gramatikos“ 
dalis, būtina klausančiajam Dvasios balso, kuždančio: „ateik“ ir „eik“. Tas, kuris seka Kristumi, 
turi tapti misionieriumi, nes žino, kad „Jėzus eina kartu su juo, kalba kartu su juo, kvėpuoja, 
dirba kartu su juo. Jaučia, kad gyvas Jėzus yra su juo visoje misionieriškoje veikloje“ (Apašt. 
parag. Evangelii gaudium, 266).“


