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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 16.00–17.45 val.  
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas  
br. kun. Evaldas Darulis 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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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  
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EVANGELIJA (Lk 21, 5–19)   

Nr. 765

Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji 
išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jė-
zus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, 
neliks akmens ant akmens“. 

Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir 
koks bus ženklas, kada tai prasidės?“ 

Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte 
suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano 
vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir 'Atėjo metas!' Jūs 
neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus 
ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau 
įvykti, bet dar negreit galas“. 

Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir 
karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių 
žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baise-

nybių ir didelių ženklų iš dangaus. 
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir 

ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po 
sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir 
valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. 

Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto ne-
galvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios 
iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, 
nei prieštarauti visi jūsų priešininkai. 

Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir drau-
gai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs 
dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas 
nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs 
išsaugosite savo gyvybę“. 

„MAGNIFICAT“ RASITE MŪSŲ KNYGYNĖLYJE  
„Magnificat“ – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynas, skirtas kas-
dienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti 
su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis. Maldynas „Magnificat“ 
padeda ne tik aktyviau dalyvauti Bažnyčios liturgijoje ir gyventi kasdiene Ka-
talikų Bažnyčios malda, bet ir kreipti dvasinį gyvenimą pagal savo pašaukimą 
bei maitintis Dievo žodžiu. Jame rasite: oficialius Šv. Mišių skaitinius ir jų eigą; 
Lietuvos dvasininkų parašytas homilijas kiekvienam sekmadieniui; ryto ir va-
karo maldas iš Valandų liturgijos lobyno; Bažnyčios Tėvų ir šiuolaikinių au-
torių mąstymus; sakralinio meno pavyzdžių pristatymus; tikėjimo liudijimus.

ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI  
Advento rekolekcijos jaunimui vyks gruodžio 13-15 d. Trinapolyje. Jų tema – Jėzus ir Jo broliai.
Rekolekcijas veda br. Edvinas Jurgutis OFM ir Arnoldas Jurgutis. Registracija: bjcentras.lt, auka 
25 €. Labai laukiame atvykstant!

ADORACIJA BERNARDINŲ LAIPTŲ KOPLYČIOJE  
Besiruošdami švęsti Kristaus Visatos Valdovo iškilmę kviečiame 
paruošti savo širdis susitikime su Juo per naktinę adoraciją, kuri 
prasidės po lapkričio 22 d. (penktadienio) vakarinių 18 val.  
šv. Mišių ir vyks iki 23 d. rytinių 9 val. šv. Mišių Bernardinų  
bažnyčios Laiptų koplyčioje. Kviečiame registruotis ir užsirašyti 
norimai valandai elektroniniame grafike, pasiekiamame per para-
pijos svetainę ar Facebook puslapį. 
P.S.patalpa nešildoma, tad patariame šiltai apsirengti.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Lapkričio 25 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. 
kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Šiemet sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios. Tęsiame 
geriausių filmų ciklą šia tema. Žiūrėsime italų režisieriaus Roberto Beni-
gni filmą „Gyvenimas yra gražus” („La Vita e Bella“), kuriame režisierius 
atliko ir vieną pagrindinių vaidmenų. Filmas, susilaukęs didelio pripa-
žinimo, įrodė, kad Holokausto tema galima kalbėti ir šmaikščiai. Nuo 
pradžioje ramios įvykių eigos iki širdį veriančio finalo – tai neabejotinai 
vienas geriausių šių laikų filmų. 
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, mob. +370 650 74189.

Atsitieskite ir pakelkite galvas,  
nes jūsų išvadavimas arti.    Lk 21, 28 
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Mal 3, 19–20a: Jums užtekės teisingumo saulė
Ps 98. P.: Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.

2 Tes 3, 7–12:  Kas nenori dirbti, tenevalgo!
Lk 21, 5–19: † Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę

Šiomis rudens dienomis Vilniaus Aušros Vartuose 
ir prieigose – pats karštymetis. Ar gali būti kitaip –  
Didieji Gailestingumo Motinos atlaidai, o mūsų 
gyvenimuose tiek daug visokio visko: bėdų, vargų, 
ligų, netiesos, nepriteklių (dvasinių  - irgi). O 
kam daugiau pabėdavosi, kam daugiau širies upę 
išliesi, kam jos skausmų krantus ir džiugesio pievas 
apipasakosi?

Visai neatsitiktinai motina Bažnyčia iš savo 
lobyno iškelia Evangelijos skaitinį, kuriame mūsų 
Viešpats kalba apie laikų ir pasaulio pabaigą. 
Karai ir suirutės, žemės drebėjimai ir kitos stichinės 
nelaimės, ligos, badmečiai – gyvos baisenybės 
ir dideli ženklai iš dangaus. Visa tai anaiptol 
neprimena interneto šmaikštuolių pranašaujamo 
galo, kurio nelinksmumui sušvelninti tūli katalikai 
prisiperka konservuotų daiktų, vandens, žvakių ir 
brendžio bei į rūsį nusibogina sofkutę. Viešpats 
kalba apie laiką, kai nebeliks akmens ant akmens. 
O prieš tai savo vardo išpažinėjams dar pažada 
didelių suspaudimų laiką – žudynes, kalėjimus, 
persekiojimus. Ir, manding, visos kitos įmanomos ir 
neįmanomos bjaurasties, kuri ištikimai laukia Jo 
pasekėjų.

Tačiau kad ir kokie gąsdinantys žodžiai, kad ir 
kokie šiurpūs vaizdai, kad ir koks bauginantis būtų 
paveikslas, tikslas nėra nei gąsdinti, nei priblokšti, 
nei gniuždyti, nei dar kaip nors temdyti ir taip 
kitąsik besaulę kasdienybę. Šitaip, manau, norima 
padėti išsivaduoti iš netikrų vilčių rūko ir prisigal-

votų iliuzijų miglos apie tikėjimo teikiamą saugu-
mą, neva gilų tikėjimą turintis žmogus gyvens it 
vabalas, įvyniotas į vatą ir pavožtas po stiklainiu 
– jaukiai ir maloniai, visoms negandoms ūžaujant 
virš netikėlių galvų ten, anapus stiklainio.

Visose Evangelijoje išpasakotose baisybėse šian-
dien skaitau didžiausio padrąsinimo ir šviesiausios 
vilties žinią. Taip, ateis laikas, kai iš to, ką mato 
akys, nebeliks akmens ant akmens. Nebeliks  nei 
Gražiojo Atvaizdo, nei votų apstybės, nei visų kitų 
mums brangių  daiktų ir dalykų. Bet visa tai byloja 
tik apie vieną – apie regimų jų dalykų laikinumą ir 
prieinamybę. Liks tik brangiausia – Jis, Vieš-
pats, atpirkėjas. Ir Jį, vienintelį, branginantys. O 
laukiančių negandų ir bėdų pažadas – kaip gi su 
juo? Pasidairykime po nuosavą kiemą, po neseną 
ir senesnę istoriją – ar yra ko nors iš Evangelijoje 
minimų dalykų pristigę per paskutiniuosius porą 
tūkstančių metų? Karų, persekiojimų, kankinystės, 
stichinių nelaimių? Ar šiandien stingama netiesos ir 
nešviesos? Neapykantos dėl Jo vardo?

Padrąsinimo ir vilties žinia perskaitoma tuomet, 
kai belieka ti nuogas Jo pažadas būti kartu, kad 
ir kas nutiktų . Kuomet baigiasi gražių žodžių 
susicukravusi uogienė, belieka viltis Jo iškalba bei 
išmintimi (pažodžiui: duosiu burną ir išmintį). 
Spinsingti viltis sušvinta, kai visos kitos šviesos 
užgęsta.

Gailestingumo Motina, melsk už mus!
Kun. Algirdas Šimkus

Neįmanoma neišgirsti primygtinio šauks-
mo, kuris Šventajame Rašte patikimas varg-
dieniams. Kad ir kur kryptų žvilgsnis, Dievo 
žodis parodo, jog vargšai neturi būtinų gyveni-
mui dalykų ir dėl to priklauso nuo kitų. Varg-
šai yra prispausti, nuolankūs, parklupdyti ant 
žemės. Vis dėlto Jėzus daugybės vargstančiųjų 
akivaizdoje nebijojo tapatintis su jais: „Kiek 
kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų 
mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Ša-
lintis to tapatinimosi būtų tolygu mistifikuoti 
Evangeliją ir praskiesti Apreiškimą. Dievas, 
kurį Jėzus panorėjo apreikšti, yra dosnus, gai-
lestingas, neišsemiamo gerumo ir malonės Tė-
vas, suteikiantis viltį pirmiausia visiems tiems, 
kurie yra nusivylę ir neturi ateities.

Reikia prisiminti, kad palaiminimai, kuriais 
Jėzus pradėjo Dievo karalystės skelbimą, prasi-
deda nuo žodžių: „Palaiminti jūs, vargdieniai“ 
(Lk 6, 20). Šio paradoksalaus skelbimo prasmė 
yra būtent tai, kad Dievo karalystė priklauso 
varguoliams, nes jų padėtis įgalina ją priimti. 

Vis dėlto Jėzus, steigdamas savo Karalys-

tę ir statydamas vargšus į centrą, nori mums 
perduoti būtent tai: jis Karalystę pradėjo, bet 
mums, savo mokiniams, patikėjo užduotį ją 
tęsti, drauge ir atsakomybę, kad vargšams 
būtų teikiama vilties. Būtent tokiais laikais 
kaip mūsiškiai reikia atnaujinti viltį ir grąžinti 
pasitikėjimą. Tai programa, kurios krikščionių 
bendruomenė neturėtų nuvertinti. Iš jos kyla 
mūsų skelbimo ir krikščionių liudijimo tikėti-
numas.[…]

Krikščionių įsipareigojimas šios Pasaulinės 
vargstančiųjų dienos proga, o visų pirma kas-
dieniame gyvenime, yra susijęs ne tik su pagal-
bos iniciatyvomis, kurios, nors yra pagirtinos 
ir būtinos, turėtų žadinti kiekvieno didžiausią 
dėmesį sunkumus patiriantiems žmonėms. 
„Toks meilės kupinas dėmesys yra pradžia ti-
kro rūpinimosi“ (plg. ten pat, 199) vargšais, 
siekiant jiems tikrojo gėrio. Būtina pakeisti pa-
saulėjautą, iš naujo atskleisti esminius dalykus 
ir suteikti Dievo karalystės skelbimui konkretų 
turinį bei veiksmingumą.

Viltis perteikiama taip pat per paguodą, kuri 
įgyvendinama palydint varguolius ne tik entu-
ziazmo momentais, bet ir tęstiniu įsipareigoji-
mu. Vargšai gauna tikrą viltį ne tuomet, kai 
mato mus patenkintus, jog atidavėme truputėlį 
laiko, bet tuomet, kai mūsų pasiaukojime mato 
dovanojamos, neieškančios atlygio meilės aktą.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS
Artėjant šv. Kalėdoms Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos  
Šv. Kazimiero provincija kviečia dalyvauti pranciškoniškame 
prakartėlių konkurse. Ketvirtą kartą organizuojamo konkurso 
tikslas – per advento laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti 
Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje bei padrąsinti 
pasigaminti prakartėlę patiems. Akimirkai sustoti, pabendrau-
ti ir konstruoti prakartėlę kartu taip pat kviečiamos įvairios 
bendruomenės, mokinių klasės, darbuotojų kolektyvai, dienos 
centrai, senelių globos namų gyventojai ir kiekvienas, kuriam 
brangi Kalėdų žinia.

Savo konkursinę prakartėlę iki gruodžio 15 dienos (imtinai) atneškite į Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio parapiją. Kontaktinis asmuo: Valdas Titas Ancevičius, mob. +370 650 74189. Prista-
tant prakartėlę reikės užpildyti organizatorių duodamą dalyvio anketą. Išsamesnį aprašymą ir 
konkurso nuostatus galima rasti Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto puslapy-
je ofm.lt arba bjcentras.lt. Kviečiame dalyvauti!

Popiežius PRANCIŠKUS 
Iš Žinios 3-osios Pasaulinės  
vargstančiųjų dienos proga:  
Varguolio viltis nepražus amžinai
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