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S k a i t y k i t e  i n t e r n e t o  d i e n r a š t į  w w w . b e r n a r d i n a i . l t

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

Bernardinai

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 )  p a r a p i j a

2015 lapkričio 1 d.

ffff

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 mirusiuo-
sius vyks 17 val., Vėlinių savaitės kitomis dienomis – 18 val. 
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią 
knygą. Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios 
paveikslų ir kito kultūrinio paveldo restauracijos darbams ir apsaugai.

REGISTRUOKITĖS Į PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJAS
Vyksta registracija į parapijos rudens rekolekcijas, kurios vyks lapkričio 6–8 d. Trinapolio reko-
lekcijų namuose (Vilnius). Vedami Panevėžio vyskupo JE Jono Kaunecko, diskutuosime atgailos, 
atleidimo gailestingumo klausimais. 
Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti šiose rekolekcijose. Ypač kviečiame kartu su savimi pa-
kviesti bent po vieną žmogų, kuris nėra dalyvavęs rekolekcijose – tai šventa misija, kuri tokia 
svarbi šių dienų pasaulyje. Juk visi kažkada pirmą kartą buvome kažkieno asmeniškai pakviesti 
ir dabar esame dėl to dėkingi. Kaip rašo apaštalas Jokūbas: ...jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos 
ir kas nors jį atverstų, težino, kad, sugrąžindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo 
mirties ir uždengs daugybę nuodėmių... (Jok 5, 19-20). 
Registracija internetinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt pateiktu adresu.
Dalyvio auką – 48 EUR perveskite į sąskaitą Nr. LT87 7044 0002 6961 2654 (SEB bankas), 
lauke „Mokėjimo paskirtis“ įrašydami „auka už rekolekcijas“, gavėjas R. Aleksandravičiūtė. 
Jei kilo klausimų, ar norite užsiregistruoti tiesiogiai ir auką perduoti grynaisiais skambinkite ar 
rašykite Ramutei tel. 8 687 80778 el. paštu ramute.aleksandraviciute@gmail.com

VISI ŠVENTIEJINr. 594

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir 
atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus pra-
bilęs mokė: 
„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dan-
gaus karalystė. 

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie 

bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailes-

tingumo. 

EVANGELIJA (Mt 5, 1–12a)  
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo 

vaikais. 
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų 

yra dangaus karalystė. 
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir 

persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būki-
te linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus 
atlygis danguje“. 

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate  
ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu, –  

sako Viešpats.  Mt 11, 28 

ŠV. HUBERTO DIENA
Lapkričio 3 d., antradienį, mūsų bažnyčioje minėsime Šv. Huberto dieną. 18 val. Šv. Mišios,  
19 val. pamaldos, į kurias kviečiame visus parapijos medžiotojus. Po pamaldų kviečiame vaišintis 
medžioklės laimikiu senajame vienuolyno kiemelyje. 

PASAULIO JAUNIMO DIENOS
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave kartu keliauti į Pasaulio Jaunimo Dienas.
2016 m. liepos 20–25 d. vyskupijų dienos Lenkijoje, kuri taps „gailestingumo lauku“.
2016 m. liepos 26–31 d. susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje.
Kviečiame keliauti jaunimą nuo 14 iki 35 metų. Orientacinė kelionės kaina – 350 eur.
Registracija vyksta iki gruodžio 15 d. ( jaupra@yahoo.com, tel. 8 691 41714).
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VISŲ ŠVENTŲJŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apr 7, 2–4. 9–14; Ps 23; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a  

P. Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo, Viešpatie, veido.

Šiandien, Visų šventų jų dieną, ir rytoj, 
Vėlinių dieną, sustojame akimirkai pamąstyti 
apie tai, kas esame ir kas būsime. Atrodo, 
esame g yvi, tačiau žvelgdami į artimų jų kapą 
jaučiame, kad šis g yvenimas iš tikro yra ilgesnė 
arba trumpesnė „akimirka‟ , suteikta Dievo ir, 
greičiausiai, besitęsianti anapus šio g yvenimo. 
Visiems mums tenka mirti. Tačiau nusitei-
kimas, su kuriuo pasitinkame mirtį, padaro 
ją savotišku pasirinkimu už mirtį arba už 
g yvenimą. Jeigu būdami g yvi mes pasirenka-
me g yvenimą, tada mirdami mes pereisime iš 
mirties į Gyvenimą.

Iš skirtingų laikotarpių ir vienas nuo kito savo 
charakteriu bei socialine padėtimi besiskirian-
tys šventieji turi vieną bendrą bruožą: Dievo 
troškimą ir g yvenimo meilę. Kiekvienas žmogus 
tam tikru būdu ieško Dievo ir trokšta g yventi. 
Tačiau pagrindinė savybė, kuri daro skirtu-
mą tarp šventumo ir vidutinybės, yra visuma. 
Šventasis yra visas apimtas Dievo ir g yvenimo 

troškimo. Jis gali būti užsiėmęs tarp žmonių, 
ir vis dėlto sugeba laikytis tvirtai ir nepaju-
dinamai Dieve, jis sugeba drąsiai ir su meile 
žvelgti į g yvenimą.

Evangelijoje pagal Matą girdime Kalno pa-
mokslo palaiminimus. Tai trumpa šventų jų 
konstitucija. Mes klystame manydami, kad 
šventieji yra ypatingi žmones, besimeldžiantys 
dieną ir naktį. Tai – nuolankūs žmonės, g yve-
nę šalia mūsų. Dauguma iš jų nedarė įspū-
dingų stebuklų, bet sugebėjo atlikti svarbiausią 
stebuklą: tyli ir kasdienė ištikimybė palaimini-
mų dvasiai.

Ši šventė yra šiek tiek ir nepatogi. Nes prime-
na, kad šventumas yra reikalas, artimai lie-
čiantis mus, per Krikštą prisiimta atsakomybė. 
Kažkas teisingai pabrėžė, kad šventumas taip 
pat yra gundymas. Galima tik pridurti, kad tai 
vienas iš nedaugelių gundymų, kurį dažniau-
siai gana efektingai nugalime...

kun. Ramūnas Mizgiris OFM

ŠVENTUMAS NE PRABANGA,  
O BŪTINYBĖ

Šiandien liturgija mus kviečia prisiminti ir pasidžiaugti tais, kurie džiaugiasi Viešpaties artumu. Visų 
Šventųjų šventė mini ne tik tuos, kurie paskelbti šventaisiais ir paminimi liturginiame kalendoriuje, 
bet ir tuos šventus vyrus ir moteris, kurie per šimtmečius nešė švento tikėjimo žiburį savo gyvenimo 
kelyje, Kristuje užbaigė gyvenimo kovą ir gavo Viešpaties užmokestį. Tuos tūkstančius tūkstančių 
anoniminių, niekam nežinomų šventųjų, kurie mums rodė švento gyvenimo pavyzdį. Tūkstančius 
tų, kurie kankinio mirtimi paliudijo ištikimybę tikėjimui. Šventieji dar kartą mums paliudija, kad 
Kristaus paskelbtus palaiminimus įmanoma įvykdyti ir kad mūsų gyvenimas yra Dievo gailestingu-
mo įsiterpimas istorijoje. 

Todėl mums šiandien kyla svarbus klausimas: ar galima realiai sekti šventųjų pavyzdžiu? Norint 

atsakyti į šį klausimą, reikia išvaduoti šventu-
mo sąvoką iš klaidingų interpretacijų ir baimių. 
Vargas mums, kad šventumą taip iškraipėme, 
jog šventumu laikome tik maldas, pasninkus ir 
išmaldą. „Šventumas nėra bėgimas iš pasaulio, 
o savarankiškas atsparumas pasauliui“ (Fr. W. 
Foerster). Daugelis mano, kad šventas yra nena-
tūralus žmogus: nei valgo, nei geria, nei miega, 
neliūdi, neverkia, nesijuokia, nejaučia, nemato, 
negirdi žmonių, nesidomi, kuo gyvena pasaulis. 
Kartais žmonėms atrodo, jog šventasis yra neže-
miškas, nežmogiškas, bekūnis ir – svarbiausia – 
daro stebuklus. 

Kas sukūrė šitokią šventumo karikatūrą? Kas 
ją platina ir juokiasi iš jos? Iš tikrųjų 
šventasis – tai žmogus, neprara-
dęs nė vieno žmogiško bruožo, 
nė vienos žmogiškos savybės. 
Turintis kūną ir nemarią sielą, 
verkiantis ir nešantis pareigų 
naštą, slepiantis savąjį skausmą 
ir dalijantis duoną, vedamas 
pašaukimo ir neklausantis pa-
gundų, sąžiningas darbininkas ir 
besidžiaugiantis savo darbo vaisiais... 
Šventasis – tai tikras, pats tikriausias žmo-
gus, gyvenantis mūsų žemėje, nešiojantis savo 
širdyje tai, ką mes  vadiname Dangumi, ir negai-
lintis to visiems. Net dalijantis. Noriai ir gausiai.  
Šv. Pranciškus Salezas aiškina, jog šventųjų gy-
venimas yra ne kas kita, kaip į gyvenimo prakti-
ką ir veiklą perkelta Evangelija.

Mes visi turime bendrą visiems pašaukimą, 
pašaukimą būti šventiems. Šventumas prasideda 
žmogaus širdyje. Kuomet vienas žurnalistas pa-
laimintosios Motinos Teresės iš Kalkutos paklau-
sė, kaip ji jaučiasi pasaulyje vadinama šventąja, 
ji atsakė: „Šventumas ne prabanga, o būtinybė.“

Pasakojama, kad kartą vienas žydų rabinas su-
sapnavo, jog pateko į rojų ir pamatė, kaip ten su-
sėdę šventi jo tautiečiai studijuoja Šventąjį Raš-
tą. „Argi čia rojus?!“ – susikrimtęs pasipiktino 
rabinas. Tuomet vienas jam atsakė: „Tu klysti: 
ne šventieji yra rojuje, o rojus yra šventuosiuo-
se.“ Kristaus palaiminimai aiškiai parodo, jog 
pasaulį iš gelbės ne mokslininkai, ne politikai, 
ne kariškiai, bet šventieji. Tie, kurie gyvena 
niekam nežinomą, kuklų, nereklamuojamą, 
savikritišką, šventą atgailos gyvenimą. Šventu-
mas turi ir išorinį matmenį. Kaip sako šv. Zita: 
„Rankos prie darbo, širdis prie Dievo.“ Šventu-
mas nereiškia, kad žmogus nepadaro klaidų ir 

nuodėmių, tačiau jis privalo pagal savo 
pašaukimą, luomą ir profesiją būti 

teisingumo, taikos, gailestingumo 
nešėjas vargstantiesiems ir silpnie-
siems. Nebūsi šventas nesidomė-
damas kitų džiaugsmais ir skaus-
mais, rūpesčiais ir vargais. Kas 
yra krikščionis? Šios šventės litur-

gija mums duoda labai gerą atsaky-
mą. Autentiškas, tikras krikščionis 

yra tas, kuris gyvena Kristaus paskelbtų 
Kalno pamokslo palaiminimų dvasia. Tikras 
krikščionis yra tas, kuris nešioja Viešpaties žen-
klą savo kaktoje ir yra apsirengęs Avinėlio Kris-
taus kraujyje išbalintais drabužiais. Krikščionis 
yra tas, kuris tapo Dievo vaiku ir gyvena didele 
viltimi susitikti su Dievu gyvenimo pabaigoje. 
Visi Kristaus paskelbti palaiminimai kalba apie 
Dievo valią vykdančiųjų ateitį. Krikščionis dėl 
krikšto yra Dievo vaikas ir stovi viena koja dan-
guje. Tačiau tikrasis žingsnis į laimingą amžiny-
bę priklausys tik nuo šio gyvenimo šventumo. 

Parengė mons. Artūras Jagelavičius
Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

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. 

VISŲ ŠVENTŲJŲ  
IŠKILMĖ IR  
VĖLINĖS


