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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 5, 1–12a)   

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir 
atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus pra-
bilęs mokė:

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra 
dangaus 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.
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 gau-
sus atlygis danguje“.

Ateikite pas mane visi,  
kurie vargstate ir esate 

prislėgti: aš jus  
atgaivinsiu,–  
sako Viešpats.  

Mt 11, 28 

VISI ŠVENTIEJI 2020 lapkričio 1 d.Nr. 797

VILNIUJE VYKS TRADICINIAI AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI
2020 m. lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių 
tema šiemet bus Totus Tuus (Esu visas Tavo). Tai iš šv. kunigo 
Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio (1673–1716) trak-
tato Apie tikrąjį pamaldumą Marijai perimti žodžiai, kuriuos 
į savo vyskupo ir popiežiaus herbą įsirašė Jonas Paulius II.
Šiųmetinių Atlaidų pradžioje bus pakeltas jau šimtmetį ne-
matytas puošnus Švč. Mergelės paveikslą dengiantis skydas.
Lapkričio 15 d., sekmadienį, 11 val. Aušros Vartų šventovėje 
prie atviro koplyčios lango šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. 
Kasdien, išskyrus sekmadienį, Aušros Vartų koplyčioje 17 val. bus aukojamos šv. Mišios užsie-
nio – baltarusių, ukrainiečių, rusų, italų, prancūzų, ispanų bei anglų – kalbomis. Atlaidai baigsis 
lapkričio 22 d. 11 val. Lietuvos vyskupų aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis už Tėvynę 
Lietuvą ir 19 val. Už Atlaidų dalyvius.

SVARBI INFORMACIJA APIE PARAPIJOS REKOLEKCIJAS
Kadangi dėl Covid-19 grėsmės nuo spalio 28 d. Vilniuje paskelbtas  karantinas, Bernardinų para-
pijos rudens rekolekcijos „Būdamas silpnas, esu galingas“, turėjusios vykti lapkričio 6-8 dienomis 
Bernardinuose, yra  ATŠAUKIAMOS.  
Apie kitą rekolekcijų datą informuosime papildomai.

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. 
SVARBU! Procesijos į Bernardinų kapines nebus. Visus, keti-
nančius dalyvauti gedulinėse šv. Mišiose, kviečiame savarankiš-
kai ateiti į kapines.

                                                  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. 



Bernardinai

w w w . b e r n a r d i n u p a r a p i j a . l tV 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

                              Mieli parapijiečiai,
Virusui vėl grįžtant į mūsų aplinką kreipiuosi į jus su prašymu saugoti save  
ir kitus. Vis dar laukiame jūsų Šv. Mišiose g yvai, tačiau tie, kurie jaučiate  
peršalimo požymius ar tiesiog norite labiau pasaugoti save, likite namie. 
Jau nuo šiandien iki paskelbto karantino pabaigos sekmadienio 10.30 val.  
šv. Mišias transliuosime mūsų facebook paskyroje. Taigi, ypač tuos, kurie  
dėl sveikatos ar didesnio atsargumo turi labiau saugotis ir likti namie,  
kviečiame į Šv. Mišias jungtis nuotoliniu būdu. Mes su jumis esame ir būsime 
kartu maldoje.

Visų atvykstančių jų į bažnyčią kaip visuomet prašau laikytis saugaus atstumo, dėvėti kaukes ir 
dezinfekuoti rankas. Ačiū jums už sąmoningumą ir būkime sveiki!    
                                                                                                                 Br. Evaldas OFM

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

   Apr 7, 2–4. 9–14:  Regėjau milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš 
visų giminių, genčių, tautų ir kalbų.

Ps 24 P.: Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo, Viešpatie, veido. 
1 Jn 3, 1–3:  Mes matysime Dievą tokį, koks jis yra

Mt 5, 1–12a: † Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Šiandien, Visų šventų jų dieną, ir rytoj, Vėlinių 
dieną, sustojame akimirkai pamąstyti apie tai, 
kas esame ir kas būsime. Atrodo, esame gyvi, 
tačiau žvelgdami į artimų jų kapą jaučiame, kad 
šis g yvenimas iš tikro yra ilgesnė arba trumpes-
nė „akimirka”, suteikta Dievo ir, greičiausiai, 
besitęsianti anapus šio g yvenimo. Visiems mums 
tenka mirti. Tačiau nusiteikimas, su kuriuo pa-
sitinkame mirtį, padaro ją savotišku pasirinkimu 
už mirtį arba už gyvenimą. Jeigu būdami gyvi 
mes pasirenkame gyvenimą, tada mirdami mes 
pereisime iš mirties į Gyvenimą.

Iš skirtingų laikotarpių ir vienas nuo kito savo 
charakteriu bei socialine padėtimi besiskiriantys 
šventieji turi vieną bendrą bruožą: Dievo troški-
mą ir g yvenimo meilę. Kiekvienas žmogus tam 
tikru būdu ieško Dievo ir trokšta g yventi. Tačiau 
pagrindinė savybė, kuri daro skirtumą 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 nepajudinamai Dieve, jis 
sugeba drąsiai ir su meile žvelgti į g yvenimą.

Evangelijoje pagal Matą girdime Kalno 
pamokslo palaiminimus. Tai trumpa šventų jų 
konstitucija. Mes klystame manydami, kad šven-
tieji yra ypatingi žmones, besimeldžiantys dieną 
ir naktį. Tai – nuolankūs žmonės, g yvenę šalia 
mūsų. Dauguma iš jų nedarė įspūdingų stebuklų, 
bet sugebėjo atlikti svarbiausią stebuklą: tyli ir 
kasdienė ištikimybė palaiminimų dvasiai.

Ši šventė yra šiek tiek ir nepatogi. Nes primena, 
kad šventumas yra reikalas, artimai liečiantis 
mus, per Krikštą prisiimta atsakomybė. Kažkas 
teisingai pabrėžė, kad šventumas taip pat yra 
gundymas. Galima tik pridurti, kad tai vienas 
iš nedaugelių gundymų, kurį dažniausiai gana 
efektingai nugalime...

 
kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet  
galima pelnyti visą lapkričio mėnesį

2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Peniten-
ciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant 
į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aš-
tuondienio visuotinius atlaidus galima gauti 

visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos ga-
lima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, 
suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio 
pirmos iki aštuntos (ar paties tikinčiojo pasi-

rinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėne-
sio pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines 
ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuo-
sius. Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar 
kitą paties tikinčiojo pasirinktą iki lapkričio 
mėnesio pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius 
bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus 
Tėve mūsų ir Tikiu.

Pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliaci-
joje ir visi, kurie dėl kompetentingos valdžios 
nurodymų negali išeiti iš namų, visuotinius 
atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai 
susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar 
Mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mi-
rusiuosius (pvz., Valandų liturgijos Rytmetinę 

Aukoti galite bankiniu pavedimu 

Užsakyti Šv. Mišias savo norima intencija ga-
lite paskambinę į raštinę tel. +370 616 01159 
arba elektroniniu paštu: info@bernardinai.lt

Užsakant šv. Mišias telefonu arba el. p. auką 
galima pervesti į vienuolyno sąskaitą: 
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas 
Ats. sąsk. LT85 7044060001543390 
Bankas AB SEB bankas 
Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES lauke-

lyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pvz. 
„Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę 
(6 m.), D. p. sv. Petraičių gim./ už mirusiuo-
sius Vėlinių oktavai“ ir pan.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė 
jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu 
telefonu ar susisiekti el. paštu. Visi kontaktai 
nurodyti mūsų interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt

Nuoširdžiai jums dėkojame!

ar Vakarinę, rožinį, Dievo Gailestingumo vai-
nikėlį ar kitas maldas), apmąstydami Mirusių-
jų dienai skirtą Evangelijos ištrauką, atlikdami 
gailestingumo darbą arba Dievui aukodami 
savo kančią ar gyvenimo nepatogumus bei atsi-
ribodami nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, 
kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas 
(atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis 
Popiežiaus intencijomis).

Primename ir apie ypatingus atlaidus tikin-
tiesiems, sergantiems Covid-19 liga, medicinos 
darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpi-
nasi.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


