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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. Andrius Nenėnas 
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  
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390ffff
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Jėzus Kristus yra pirmutinis prisikėlęs iš numirusių; 
jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Apr 1, 5–6    

BERNARDINŲ ŠILDYMO FONDAS       
Mieli parapijiečiai, dėkojame praėjusį sezoną paaukojusiems Bernardinų bažnyčios šildymo fon-
dui. Jau baigėme išsimokėti skolą už praėjusį šildymo sezoną. 
Prasidėjus naujam šildymo sezonui, ir vėl kviečiame paremti ar padėti surasti rėmėjų. 
Paaukoti Bernardinų bažnyčios šildymo fondui galite keliais būdais: 

- Palikti auką mūsų bažnyčios zakristijoje,
- Per Bank-link sistemą (Paysera),
- Išmaniuoju telefonu per WioPay mobiliąją piniginę,
- Įprastu banko pavedimu. Aukas prašome pervesti pažymint paskirtį „šildymo fondui“.
Daugiau informacijos rasite parapijos tinklapyje: www.bernardinuparapija.lt/kontaktai/aukojimui
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams!

EVANGELIJA (Lk 20, 27–38)   
Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia miru-

siųjų prisikėlimą,
[ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums 

parašęs: 'Jei kieno vedęs brolis numirtų bevai-
kis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir paža-
dina savo broliui palikuonių'. Taigi yra buvę 
septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė 
bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir pa-
eiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. 
Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona 
ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi 

visų septynių žmona!“] 
Jėzus jiems atsakė: 
„Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasi-

rodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir miru-
siųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat 
ir mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir 
bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. 

O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pa-
sakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina 
Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Die-
vu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gy-
vųjų, nes visi jam gyvena“. 

KNYGOS „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“ PRISTATYMAS
Kviečiame lapkričio 16 d., trečiadienį, 18 val. jaukiai susitikti Lojotekoje  
(Šv.Kazimiero g.8, Vilnius) ir pasinerti į naujos knygos „Biblijos vyrai ir mote-
rys kryžkelėse“ pasaulį. Diskusijoje dalyvaus jos autorė – dr. Ingrida Gudaus-
kienė, teologijos mokslų daktarė, biblistė, dėstytoja, dirbanti ne tik ekspertinį 
darbą, bet ir vedanti biblinius mokymus, seminarus, ir t. jėzuitas Gintaras 
Vitkus, VU kapelionas, besidarbuojantis akademinėje sielovadoje. 
Rašydama knygą autorė mąstė apie įvarius skaitytojus, todėl ji yra universali 
bei tinkama ir tiems, kurie dar nėra atidžiau skaitę Šventojo Rašto.
Ingrida Gudauskienė dalinasi: „Žmogaus, kuriam viskas aišku, aš bijau. Pati 
nuolat klausiu apie save, apie kitą, apie tai, kas už matomo horizonto. Knygoje 

kaip tik ir stengiausi kalbėtis su prasmės ieškančiu žmogumi“.
Registracija į renginį: https://forms.gle/RonHbCrhMEKiLfXP6

PARODOS BERNARDINUOSE        
Klaido Navicko medžio raižinių ir popieriaus karpinių paroda ,,Mūsų šventieji“. Paroda veiks 
iki lapkričio 30 d. Bernardinų bendruomenės centre ( 1 aukštas ).
Vienuolikos Lietuvos dailininkų sąjungos naujų narių darbų paroda. Paroda veiks iki lapkričio 
30 d. Bernardinų III a. galerijoje.
Kviečiame apsilankyti!

SEKMADIENIO SRIUBA        
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Sriubą ant laužo ruoš ir save pristatys parapijoje veikiančios grupelės. 
Kviečiame grupeles aktyviai įsijungti, pranešti Titui (tel. +370 650 74189) apie savo norą gaminti, 
o parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!
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2 Mak 7, 1–2. 9–14: Pasaulio Karalius prikels mus amžinajam gyvenimui
Ps 17. P.: Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.

2 Tes 2, 16 – 3, 5: Viešpats jus tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui
Lk 20, 27–38: † Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų

Lapkritis – tamsos ir šviesos metas. Anselm Grun

„Žinutė lietuviams“ – paroda Bernardi- nų kieme

Aname pasaulyje
Išganytojas, atsakydamas sadukiejams, tarė: 
„Jūs klystate, nepažindami nei raštų, nei Dievo 
galybės. Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip 
Dievo angelai danguje" (Mt 22, 29-30). Tie, 
kurie bus kaip angelai, be abejo, bus angelai. 
Taip pat reikia suprasti, kad tarp angelų nėra 
santuokų. Tik ten, kur mirtis, ir vestuvės, ir 
vaikai reikalingi; tačiau ten, kur nemirtingumas, 
nereikia nei sutuoktuvių, nei vaikų. Iškelsiu sau 
klausimą, labai keblų, į kurį nelengva atsakyti net 
tiems, kurie labiausiai atsidavę raštams ir „apie 
Viešpaties įstatymą mąsto dieną ir naktį" (Ps 1, 
2). Kur yra parašyta, klausia jie, kad „nei ves, nei 
tekės"? Atmintyje bei mintimis peržvelgdamas tiek 
Seną jį, tiek Naują jį Testamentą, niekur neprisi-
menu nieko panašaus, kad apie tai būtų kalbama. 
Jei tos vietos nepastebėjau, tie, kas daugiau žiną, 
tepamoko, mielai mokausi to, ko nežinau; tačiau 
aš manau, kad nei Senajame, nei Naujajame 

Testamente nerandama nieko tokio.
Taigi visa sadukiejų klaida įsėlina jiems skaitant 
pranašus, kurių nesupranta. Skaitydami Izaijo 
raštuose: „mano išrinktieji [...] nebegimdys vaikų 
staigiai mirčiai" (Iz 65, 23) ir Pakartoto Įsta-
tymo knygoje, Palaiminimų skyriuje: „Laimins 
tavo įsčių vaisių" (Įst 7, 13), jie mano tai būsią 
„prisikėlime", nesuprasdami, jog čia išprana-
šauti dvasiniai palaiminimai. Šventasis Paulius 
- rinktinis įrankis - visus šiuos palaiminimus, 
pateikiamus Įstatyme, dvasiškai aiškindamas 
ir žinodamas juos nesant kūniškais, efeziečiams 
sako: „Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje 
visokeriopa dvasine palaima danguje" (Ef 1, 3). 
Taigi visi šie palaiminimai bus dvasiniai, kai 
prisikeldami iš numirusių pasieksime amžiną ją 
palaimą.

Origenas,† 254
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM        
Režisieriaus Federico Fellini filmo „Orkestro repeticija“ peržiūra perkeliama į lapkričio mėnesio 
paskutinį pirmadienį, lapkričio 28 d.

KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO        
Kviečiame kiekvieno mėnesio II-ąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių 
koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente – „Pa-
silikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu (Jn 15,1-8).

LAPKRITĮ Į VILNIŲ KVIES AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI   
Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Ma-
rijos Gailestingumo Motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina (Sveika, 
Karaliene). Sekmadieniais 11 ir 13 val. šv. Mišios bus aukojamos prie atverto 
Aušros Vartų koplyčios lango. Lapkričio 13 d., sekmadienį, 11 ir 13 val. prieat-
verto Aušros Vartų koplyčios lango šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai.
Atlaidai baigsis lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupo metropolito Ginta-
ro Grušo aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis. Daugiau informacijos: 
https://www.vilnensis.lt/ausros-vartu-atlaidai-2022/

Lapkritis man siejasi su tankioje migloje vys-
tančių lapų kvapu. Prie jo dar prasideda lapkri-
čio lietūs, kurie niekaip nenori liautis. Tačiau 
visada būna ir saulėtų dienų, kai sušvyti ant 
medžių dar tebekabantys lapai. 

Daugeliui šis mėnuo susijęs su intensyviu 

darbu. Prieš prasidedant tyliam advento metui, 
prisimename, ką dar reikėtų atlikti. Skubame 
užbaigti suplanuotus darbus, kol metai dar ne-
pasibaigę. 

Tačiau paprastai lapkritis yra mėnuo, kai 
kone ištisus metus trukęs karštligiškas skubė-

jimas kiek atslūgsta ir randasi daugiau ramaus 
laiko apmąstymams. 

Daugeliui sunku pakelti lapkričio liūdesį. 
Tai mirusiųjų mėnuo. Gamta apmiršta, me-
džiai baigia numesti margus lapus. O kai lau-
ke ima sparčiai temti gerokai anksčiau, dau-
gelio žmonių sielose įsivyrauja niūri nuotaika. 

Į depresiją linkę žmonės bijo šio mėnesio. 
Lapkritį ne tik lauke anksčiau temsta. Tamsa 
užgula ir jų širdį. Jie pasijunta, tarsi juos būtų 
apgaubęs šydas. Gamtoje tvyranti slogi nuo-
taika įslenka ir į jų sielas. Lapkričio mėnesį 
švęsdami Visų Šventųjų ir Vėlinių šventes pa-
gerbiame mirusiuosius. Šios šventės dar labiau 
akcentuoja niūrią nuotaiką. Tačiau liturgija 
rodo mums ir kitokią mirusiųjų paminėjimo 
galimybę: Visų Šventųjų dieną mes pažvelgia-
me į dangaus didybę ir puoselėjame viltį kada 
nors patirti amžiną palaimą. Lapkričio 11 d. 

švenčiama Šv. Martyno diena yra ne tik vai-
kų mėgstama šventė. Šviesa nušviečia mūsų 
gyvenimą taip pat ir lapkričio 19 d., Šv. Elž-
bietos iš Tiuringijos dieną, bei lapkričio 25 d., 
Šv. Kotrynos dieną. Šv. Elžbieta skleidė šviesą 
ypatingu būdu. Šv. Kotryna, karaliaus žmona, 
išmintingesnė už visus pagonių filosofus, vaiz-
duojama su sulaužytu ratu. JOS šventė tarsi 
sako: mes nesame pririšti prie mums atiteku-
sio likimo. Mumyse yra kažkas, kas priešinasi 
likimui. Nesame visiškai priklausomi nuo išo-
rinių aplinkybių. Mumyse yra šviesi erdvė, ku-
rioje tamsa nustoja galios. Paskutinį liturginių 
metų sekmadienį Kristaus Karaliaus šventė 
primena, kad nesame valdomi kitų ir galime 
be baimės žengti per visus gyvenimo sunku-
mus. 

Šį mėnesį dar būna saulėtų dienų, kai nuos-
tabiai sušvyti paskutiniai ant šakų tebekaban-
tys lapai. Dienos skleidžia savitą šviesą. Tam-
są perskrodžianti šviesa yra vidinis lapkričio 
mėnesio motyvas. Kai per Šv. Martyną vaikai 
tamsoje neša šviečiančius žibintus, atminkite, 
kad nevalia pamiršti vidinės šviesos. ]i šviečia 
mums ne tik per Visus Šventuosius, bet ir per 
kitas šventųjų šventes.


