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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V 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 

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 )  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 3390ffff

EVANGELIJA (Mt 22, 1–10. (11–14))   

 Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų su-
gauti kalboje. 

Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su 
Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes 
žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo 
kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į as-
menis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti 
ciesoriui mokesčius ar ne?“ 

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam 
spendžiate man pinkles, veidmainiai? Paro-
dykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam 
denarą. 

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas cie-

soriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. 

Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje. 
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.  Fil 2, 15–16 
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FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Spalio 26 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Šiemet minėdami vieno įtakingiausių XX a. kūrėjų, italų kino asmenybės Federico Fellini (1920–
1993) šimtąsias gimimo metines žiūrėsime 1973 m. sukurtą „Amarcord“. Filmas neretai vadina-
mas autobiografiškiausiu F.Fellini filmu. Pats režisierius jį ne sykį pristatė kaip jo jaunystę atspin-
dinčią kino novelę. Gimtuoju italų kino autoriaus dialektu „Amarcord“ reiškia „Aš prisimenu“. 
Filmas bus rodomas 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.

PARAPIJOS REKOLEKCIJOS  
SU KUNIGU EUGENIJUMI PUZYNIA SJ (Patikslinta informacija!)

Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios vyks lapkričio 6-8 d. Bernar-
dinų bažnyčios patalpose. Rekolekcijų tema – „Būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12,10). 
Rekolekcijoms vadovaus Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios kunigas, Vilniaus universiteto 
kapelionas EUGENIJUS PUZYNIA SJ.
Dėl  pandemijos metu galiojančių taisyklių ir apribojimų parapijos rekolekcijos šiemet bus ren-
giamos be nakvynės, todėl nutarta keisti ir jų vietą: jos vyks Bernardinų bažnyčios patalpose.
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime 
Viešpatį, eisime Kryžiaus kelią, bus galimybė atlikti išpažintį. 
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 4 d. gali registruotis anketoje adresu http://bit.ly/
rekolekcijos2020 (parapijos svetainėje arba parapijos Facebook profilyje) susiradę informaciją apie 
būsimas rekolekcijas ir spustelėję ant tam skirtos nuorodos bei užpildę dalyvio anketą. 
Informacijos taip pat galite kreiptis į Alvydą, tel. +370 698 37506, el. paštas alvydas.baltaduo-
nis49@gmail.com. Dalyvio auka – 25 EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravu-
siems į rekolekcijas. Vietų skaičius ribotas!
Dėl visų mūsų saugumo į rekolekcijas nuolankiai prašome nesiregistruoti (arba atšaukti registraciją) 
asmenims, kuriems lapkričio 6-8 d. bus privaloma saviizoliacija, turintiems ūmių viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, karščiuojantiems.

KNYGOS „PAMATYMAI“ PRISTATYMAS
Spalio 29 d., ketvirtadienį, 18 val. esate kviečiami  į Vilniaus Mokytojų namų 
didžiojoje salėje vyksiantį knygos Arūnas Peškaitis, Kazys Simanauskas „Pamaty-
mai“ pristatymą.
Renginyje dalyvaus knygos autoriai, leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė, 
dainininkai Vygantas Kazlauskas ir Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina Daukšytė, 
aktorės Svetlana Šulc ir Virginija Kochanskytė, pianistas Artūras Anusauskas.
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  Iz 45, 1. 4–6:  Aš Kyrą laikau už rankos, kad jam pajungčiau tautas
Ps 96 P.: Girkite Viešpaties garbę, galybę.

Fil 4, 12–14. 19–20:  Minime jūsų tikėjimą, meilę ir viltį
Mt 22, 1–14: † Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui

Šio sekmadienio Evangelijos skaitinyje Jėzus 
išmėginamas klastingu klausimu. Jo prieši-
ninkai žinojo – kad ir koks būtų atsakymas, 
tai bus dingstis užsipulti: „Ar teisinga mokėti 
mokesčius mūsų nenorimų okupantų valdžiai?“ 
Atsakydamas Jėzus parodo, kad reikia skirti 
dvasinę sferą nuo politinės ir civilinės plotmės. 
Kaip tikinčiuosius mus saisto Dievo įstaty-
mas, kuriam visada teiktina pirmenybė, o kaip 
piliečiai privalome laikytis civilinių įstatymų, 
jei jais gerbiamas žmogaus orumas. Jėzaus 
atsakymas „atiduoti, kas ciesoriaus, ciesoriui, 
o kas Dievo – Dievui“ nėra tiesaus atsakymo 
ar kritikos vengimas. Tai patvirtinimas, kad 
Dievas palieka patiems žmonėms tvarkytis 
g yvenime ir nusistatyti visuomenės taisykles; 
Dievas nesteigia teokratinės valstybės, kuriai 
pats tiesiogiai vadovautų. Krikščioniui tenka 
nelengva užduotis: g yventi pasaulyje, tačiau 
nuolat žvelgti į amžiną jį gėrį, aktyviai įsipar-
eigojant veikti konkrečioje tikrovėje, garbingai 
ir nuosekliai vadovaujantis tiesa ir dvasinėmis 
vertybėmis. Krikščionis jausdamas atsakomybę 
ir vadovaudamasis teisingumu nenusišalina nuo 
pilietinių pareigų, tuo pat metu neapleidžia ir 
priedermių Dievo atžvilgiu, laikydamasis savo 
tikėjimo ir sąžinės; krikščionis dalyvauja politi-
nėse ir visuomeninėse organizacijose, siekdamas, 
kad jose priimamais sprendimais būtų labiau 
gerbiamos pamatinės žmogaus teisės, vertybės 

ir orumas. Krikščionis privalo gerinti pasaulį, 
kuriame gyvena. 

Šiandien švęsdami Pasaulinę misijų dieną 
turime atminti, kad Evangelijos misionieriai 
darbuojasi ne tik 

skelbdami Jėzaus atneštą teologinę tiesą (tai 
yra tikėjimą į Dievą: Tėvą ir Sūnų, ir Šventą ją 
Dvasią), ne tik statydami Dievo garbinimo vie-
tas ar teikdami sakramentus tikėjimą priėmu-
siems žmonėms; jie  siekia įtvirtinti sutinkamų 
žmonių orumą, suvokimą, kad jie yra mylimi 
Dievo vaikai, taip pat stato mokyklas, ligonines, 
vaikų ir senelių prieglaudas. Misionierių veikla 
vadinamuosiuose „misijų“ kraštuose gerina pa-
dėtį ne vien Katalikų Bažnyčioje, bet ir visame 
pasaulyje.

Žinau, kad kai kurie iš jūsų galėtumėte 
pagalvoti: o kaip mes, g yvendami Lietuvoje, 
esame susiję su tais tolimų jų kraštų misionie-
riais? Pirmas spontaniškas atsakymas būtų 
toks: galime ir privalome už juos melstis, galime 
ir privalome juos ekonomiškai paremti. Tačiau 
šalia tų dalykų yra dar gilesnės plotmės atsa-
kymas. Kiekvienas krikščionis per savo krikštą 
yra Kristaus kviečiamas evangelizuoti pasaulį, 
padaryti jį geresnį, palankesnį g yvenimui. Vei-
kiausiai atsimenate praėjusiais metais minėtą 
Ypatingą jį misijų mėnesį ir jo temą: „Pakrikš-
tyti ir siunčiami“. Šių metų tema yra pernykštės 
tęsinys. Nepakanka krikštu gauti misionieriš-

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.), kurie dar nespėjo užsiregistruoti pasiruošimui Krikšto, Pirmosios  
Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiami atvykti spalio 25 d., 14 val. į Bernardinų 
bažnyčią. Registruos ir užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM. 
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė.
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame 
kreiptis į parapijos kleboną br. Evaldą Darulį, tel. +370 615 79796.

ką mandatą. Tam reikia ir mūsų asmeninio 
įsitraukimo. Mandatas turi tapti veikimu. 
Popiežius Pranciškus Žinioje, skirtoje šiandien 
minimai Pasaulinei misijų dienai, kviečia mus 
pasisavinti pranašo Izaijo žodžius: „Štai aš, 
siųsk mane!“ (Iz 6, 8). 

Brangūs broliai ir seserys, ar suvokiame, kaip 
labai Jėzus pasitiki mumis? Jis ne tik tolimų jų 
kraštų misionieriams patiki užduotį skelbti 
išgelbėjimo Evangeliją. Jis tai patiki ir mums! 
Atvirai prisipažinkime, kad daugybę kartų, 
kai buvome pakviesti pateikti krikščionišką jį 
liudijimą savo darbo vietoje ar savo šeimoje, ne-
buvome greiti atsiliepti: „Štai aš, siųsk mane!“ 
Gal net tenka patirti išmėginimų iš bendra-
darbių ar šeimos narių, panašiai kaip Jėzus 
buvo bandomas jį kaltinančių ir kritikuojančių 
fariziejų, ir mūsų tai anaiptol nedžiugina. Ta-

čiau supraskime, kad esame atsivertimo kelyje, 
todėl melskime: „Jėzau, atsiųsk savo Dvasią ir 
sustiprink mano tikėjimą, nes tik tuomet, kai 
savo tikėjimą paliudysiu kitiems, jis bus g yvas 
ir išganingas.“

Tikėti reiškia ne tik žinoti Dievo įsakymus, 
bet ir g yventi pagal juos. Tikėti reiškia ne vien 
užjausti g yvenančius nežmoniškomis sąlygo-
mis, bet taip pat veikti siekiant pagerinti jų 
padėtį, kad ir kur tai būtų. Noriu pakviesti 
mus kiekvieną apmąstyti Dievo mums patikėtą 
nuostabią misiją – būti Jo meilės ženklais ir 
nešėjais į visą pasaulį. Padėkime vieni kitiems 
malda, gerais darbais ir pavyzdžiu tęsti šią 
misiją; „Štai aš, siųsk mane!“ 

(Teol. lic. kun. Alessandro Barelli SDB,  
Nacionalinės misijų tarnybos direktorius)

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., sekmadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos įprastu laiku. 
Lapkričio 2 d., pirmadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.  
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 12.00 val. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val.  vyks gedulinių Mišių 
liturgija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernar-
dinų bažnyčios.

                                                  VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios 
bus laikomos aukotojų intencijomis. Lapkričio 1 d. ir 8 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija 
vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais – 18 val. Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti 
į specialią knygą bažnyčios zakristijoje. 


