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Parapijos raštinės darbo laikas:  
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Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų 
      Kristuje Jėzuje.  1 Tes 5, 18 

EVANGELIJA (Lk 17, 11–19)   
Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Sa-

marijos ir Galilėjos. 
Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raup-

suotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: 
„Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ 

Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir pasi-
rodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. 

Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo at-

gal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas 
parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo 
samarietis. 

Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? 
Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir 
atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtau-
tis!“ 

Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė 
tave“. 

ARŪNO PEŠKAIČIO IR KAZIO SIMANAUSKO  
KŪRYBOS VAKARAS „PAMATYMAI“

Spalio 21 d. 17.30 val. Vilniaus apskr. Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10) 
Vilniuje, vyks br. Arūno Peškaičio ir Kazio Simanausko kūrybos vakaras PAMATYMAI ir kny-
gos pristatymas. Tai jau trečia šių autorių knyga.
Renginyje dalyvauja autoriai br. Arūnas Peškaitis ir Kazys Simanauskas, pianistas Artūras  
Anusauskas, dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas, aktorė Virginija Kochanskytė,  
solistė Judita Leitaitė (mecosopranas), aktorė Svetlana Šulc, „Žaros“ leidyklos vadovė Ramutė 
Žandarienė.
Brolio Arūno ir gerbiamo Kazio knyga „Pamatymai“ – man, kaip skaitytojui, pasirodė gili ir nuoširdi 
tiek savo puikiomis nuotraukomis, tiek poezijos posmais, kuriuose dera paprastumas, aiškumas ir be-
ribis vidinės tiesos ieškojimas – ir pagaliau vidinės ramybės atradimas. Tai eilės apie vienatvę, meilę 
ir ieškojimas artimos širdies plakimo. Eilės ir nuotraukos prisibeldžia iki manes ir labai nuoširdžiai 
tikiu, kad prisibels ir iki kitų skaitytojų. – Kostas Smoriginas
Renginys nemokamas. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.

KAIROS REKOLEKCIJOS        
Visi nuolat kartojam, kad norim tiek daug nuveikti, tačiau vi-
sad neturim laiko.Turiu Tau naujieną: JO YRA!!!
Nori tai pamatyti savo akimis, nes nenori gyventi nuogirdo-
mis? Nori pagaliau sužinoti, kodėl dalyvavusiem tai taip bran-
gu, bet nieko nepasakoja? Atėjo laikas!
Registruokis dabar ir skirk sau progą apsigyventi laike, kur lai-
ko užtenka viskam!

Spalio 20–23 d. Jaunimui nuo 17 iki 27 metų. Daugiau informacijos el. paštu. – edgaras.mosie-
jus@gmail.com
REGISTRACIJA iki spalio 10 d. – https://forms.gle/RY8Fncxd1fcT8dCN8

VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA       
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų – 
susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: tel. +370 678 75408, Paulina. 

BR. EVALDO 20–TIES METŲ KUNIGYSTĖS ŠVENTIMŲ SUKAKTIS       
Spalio 19 d. br. Evaldas Darulis švęs 20–ties metų kunigystės šventimų 
sukaktį. Ta proga spalio 16 d., 10.30 val. šv. Mišiose melsimės kartu su 
br. Evaldu ir dėkosime už jo tarnystės metus.
Po šv. Mišių br. Evaldas visus kviečia į agapę vidiniame bažnyčios kie-
melyje.
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Daugybei pasaulio 
tautų visas spalis yra 
tapęs Misijų mėnesiu. 
Jo iniciatyvos skirtos 
priminti kiekvieno 
pakrikštytojo parei-
gą dalyvauti visuoti-
nėje Bažnyčios misi-
joje.
Šv. Popiežius Jonas 
Paulius II yra sakęs: 

„Visuose kraštuose 
spalis turi būti lai-

komas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpasku-

tinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline 
misijų diena, ši diena yra katalikiško šventišku-
mo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“
Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasau-
linės Misijų Dienos proga, kuri 2022 metais 
minima spalio 23 dieną, sekmadienį. Šiųmetė 
tema – „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, 
jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudyto-
jais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, 
ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai kvietimas 
pažvelgti į kiekvieno pakrikštytojo misiją Kris-
taus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai ne 
tada, kai skelbiame patys save, bet kai nešame 
gailestingąją Jėzaus meilę pasauliui.
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2 Kar 5, 14–17: Sugrįžęs pas Dievo žmogų, Naamanas išpažino Viešpatį
Ps 98. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.

2 Tim 2, 8–13:  Jei ištversime, su Kristumi ir karaliausime
Lk 17, 11–19: † Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę,  

 kaip tik šitas svetimtautis!

Spalį minime Misijų mėnesį

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

SUAUGUSIŲJŲ PASIRENGIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS      

Prasidės spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d., 14 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Suaugusiųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, 
paskaitos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val. nuo spalio 9 d. iki gegužės mėn.

Rožinis yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis 
gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žodžiai 
ir kuri dėl to sunkiai suderinama su tyla, pagrįstai rekomenduojama 
meditacijai ir kontempliacijai. Iš tiesų tolygus Ave Maria kartojimas 
vidinės tylos netrikdo, bet, priešingai, jos reikalauja bei ją palaiko. 
<...> Tad, recituodami Ave Maria, turime rūpintis, kad mūsų balsai 
nenustelbtų Dievo balso, nes jis visada kalba tyla, „švelnios tylos balsu“ (1 Kar 19, 12). Todėl 
labai svarbu tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą.

(Plg. BENEDIKTAS XVI. Meditacija apie rožinio maldą)

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI       
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Rekolekcijas 
veda trys-keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Dalyvių amžius ir santuokos stažas 
neribojamas.

ARTIMIAUSIŲ PAMATINIŲ SAVAITGALIŲ VIETA IR LAIKAS:
Spalio 21-23 d. savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilnius) 

Lapkričio 11-13 d. savaitgalis Truskavos rekolekcijų namuose (Panevėžio raj.) 
Gruodžio 2-4 d. savaitgalis Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.) 
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt

Jėzus eina keistu 
keliu. Tarp Sama-
rijos ir Galilėjos. 
Žinoma, kad 
šis kelias ėjo pro 

Jericho miestą. Žinoma ir tai, kad Jėzus eina 
dykumos keliu. Ar tikrai nebuvo žemėje geresnių, 
net prabangesnių kelių, kuriais Dievas lengviau 
galėtų pasiekti Jeruzalę? Be abejo, buvo. Ir yra. 
Jėzus pasirenka dykumos kelią. Ir šiandien Jis 
eina šio pasaulio dykumos keliais… Galėtume 
sakyti, kad tas susitikimas su raupsuotaisiais 
buvo visiškai atsitiktinis. Galėtume netgi stebėtis 
šiais žmonėmis, manyti, jog jie per daug įžūlūs. 
Tačiau Jėzus visada eina pirmas žmogaus link. 
Jis pats nusileidžia iki pat žmogiškų jų raupsų 
gelmės, kad prisiliestų ir išg ydytų. Taip, tuomet 
buvo toks reikalavimas, kad raupsuotieji g yventų 
šalia miestų, g yvenviečių, dykumoje tam, kad ši 
liga neplistų. Rodos, viena iš g ydymo, epide-
mijos stabdymo priemonių buvo izoliavimasis. 
Jėzus sulaužo šias taisykles, kelionei į Jeruzalę 
pasirinkdamas tokį kelią, kuriame būtų galimy-
bė susitikti su raupsuotaisiais. Mums šiandien 
raupsų liga nėra tokia aktuali. Fizinių jos formų, 
nors ji ir šiandien plinta Rytų kraštuose, mes 
nežinome, nejaučiame. Tačiau galime jausti 

dvasinių raupsų simptomus bei pasekmes. Ko 
gero, ne vienas nelaimės, klaidos metu bėgome prie 
Dievo, prašydami g ydyti, nuraminti, paguosti. 
Tačiau pajutę palengvėjimą ar nepalikome Dievo 
toje pačioje vietoje, kur ir susitikome, ir nenuėjome 
toliau įg yvendinti vien tik savo idėjų bei planų? 
Ar nepamiršome sugrįžti ir padėkoti? Taip, išgiję 
iš raupsų, žmonės privalėjo eiti, pasirodyti kuni-
gui, kad grįžtų į visavertį visuomeninį g yvenimą. 
Tačiau nejaugi Dievas turi tiktai g ydyti, padėti 
mums grįžti į normalų ir kardinaliai kitokį, 
nei buvo, santykį su Juo mums jau nebereikia, 
manant, jog Dievo vieta ir yra dykumos kelyje, 
bet ne visavertiškame visuomeniniame gyvenime, 
tokiame, kurį ir kaip mes įsivaizduojame. Sama-
rietis grįžo. Gal jis neturėjo nė jokios pretenzijos 
tą daryti. Tačiau jis tebūnie mums pamoka, 
paskata ir priminimas, kad Dievui nėra blogų 
teritorijų, kad dievas bendrauja ir su šių dienų sa-
mariečiais, kad nėra tokių ligų, kurių vienaip ar 
kitaip neišg ydytų dieviškos rankos prisilietimas, 
ir kad mes iš savų jų samarijų visuomet ir nuolat 
turime sugrįžti į tą vietą, kurioje sutikome Dievą. 
Sugrįžti ir padėkoti…

kun. Nerijus Pipiras
Iš Bernardinai.lt archyvų


