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Atsitieskite ir pakelkite 
galvas, nes jūsų 

išvadavimas arti. 
Lk 21, 28     

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 21, 5–19)   
Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad 

ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, 
Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką mato-
te, 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 ka-
ralystė 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 negal-
vokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iš-
kalbos 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 išsau-
gosite savo gyvybę“. 

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 moterys 
kryžkelėse“ pasaulį. Diskusijoje dalyvaus jos autorė – dr. Ingrida Gudauskienė, 
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 pras-
mės ieškančiu žmogumi“. Registracija į renginį: https://forms.gle/RonHbCrhMEKiLfXP6

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI         
Lapkričio 27 d. 17 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai - senosios sakralinės muzikos 
ansamblis ,,Giesmių tarnai“. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti trumpo svečių koncerto.

ŠLOVINIMO VAKARAS IR ADORACIJA       
Lapkričio 16 d. po 18 val. Šv. Mišių bus šlovinimo vakaras Trijų karalių koplyčioje, kur giedos 
grupė „Vėtra“. Kartu vyks švč. sakramento adoracija. Kviečiame kartu pasilikti su Jėzumi. 

SEKMADIENIO SRIUBA       
Kiekvieną sekmadienį po po 10.30 Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Šį sekmadienį sriubą ant laužo ruoš ir save pristatys Pasauliečiai pran-
ciškonai (tretininkai). Kviečiame parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!
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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

Popiežius PRANCIŠKUS

Iš Žinios 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga  
Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu (plg. 2 Kor 8, 9)

LAPKRIČIO

13
PASAULINĖ  

VARGSTANČIŲJŲ 
DIENA

Birželio I-ąjį sekmadienį minima Tėvo diena

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 šmaikš-
tuolių 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, perse-
kiojimus. 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 tem-
dyti ir taip kitąsik besaulę kasdienybę. Šitaip, 
manau, norima padėti išsivaduoti iš netikrų 
vilčių rūko ir prisigalvotų iliuzijų miglos apie 
tikėjimo teikiamą saugumą, neva gilų tikėjimą 
turintis žmogus gyvens it vabalas, įvyniotas į 
vatą ir pavožtas po stiklainiu – jaukiai ir malo-
niai, visoms negandoms ūžaujant virš netikėlių 

galvų ten, anapus stiklainio.
Visose Evangelijoje išpasakotose baisybėse šian-
dien skaitau didžiausio padrąsinimo ir švie-
siausios 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, Viešpats, 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, kankinys-
tės, stichinių nelaimių? Ar šiandien stingama 
netiesos ir nešviesos? Neapykantos dėl Jo vardo?
Padrąsinimo ir vilties žinia perskaitoma tuomet, 
kai belieka tik 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

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS   
Artėjant Šv. Kalėdoms mažesnieji broliai ir Bernardinų jaunimo centras 
jau septintą kartą skelbia pranciškonišką prakartėlių konkursą. Šeimos, 
vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai 
kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 4 d. užregistruoti jas į konkur-
są. Daugiau informacijos galite rasti www.prakartele.lt

Šiuo metu galvoju apie didžiadvasiškumą, 
kuris pastaraisiais metais paskatino šalių gy-
ventojus atverti savo namų duris ir priimti 
milijonus pabėgėlių iš karo zonų Artimuo-
siuose Rytuose, Centrinėje Afrikoje, o dabar ir 
Ukrainoje. Šeimos plačiai atvėrė savo namus, 
kad užleistų vietą kitoms šeimoms, o bendruo-
menės dosniai priėmė daugybę moterų ir vai-
kų, norėdamos suteikti jiems deramą orumą. 
Tačiau kuo ilgiau tęsiasi konfliktas, tuo sun-
kesni jo padariniai. Priimantiesiems vis sun-
kiau užtikrinti pagalbos tęstinumą; šeimas ir 
bendruomenes ima slėgti besitęsiančios krizės 
situacija. Tai momentas, kai reikia nenuleisti 
rankų, bet atnaujinti pradinę motyvaciją. Tai, 
ką pradėjome, būtina užbaigti taip pat atsa-
kingai.

Iš tiesų solidarumas yra būtent tai: dalytis 
tuo mažu, ką turime, su tais, kurie neturi 
nieko, kad niekas nenukentėtų. Kuo labiau 
juntamas bendruomeniškumas ir stiprėja ben-
drystės kaip gyvenimo būdo suvokimas, tuo 
labiau bręsta solidarumas. Kita vertus, reikia 
atsižvelgti į tai, kad kai kuriose šalyse pasta-
raisiais dešimtmečiais labai išaugo daugelio 
šeimų gerovė, jos pasiekė užtikrintą gyvenimo 
lygį. Tai teigimas pasiekimas, įgyvendintas 
derinant privačią iniciatyvą ir įstatymus, ku-
riais remiamas ekonomikos augimas, drauge 
konkrečiai skatinant šeimos politiką ir socia-

linę atsakomybę. Pasiekta saugumo ir stabilu-
mo gerove dabar galima dalytis su tais, kurie 
buvo priversti palikti savo namus ir šalį, kad 
išsigelbėtų ir išgyventų. Būdami pilietinės 
visuomenės nariai, mes nuolat raginame puo-
selėti laisvės, atsakomybės, brolybės ir soli-
darumo vertybes. O kaip krikščionys visada 
laikykime meilę, tikėjimą ir viltį savo būties ir 
veiklos pagrindu. <...>

Yra toks neturtas, kuris padaro žmogų tur-
tingą: šį paradoksą šiandien, kaip ir praeityje, 
sunku priimti, nes jis prieštarauja žmogiškajai 
logikai. Primindamas Jėzaus Kristaus „malo-
nę“, Paulius nori patvirtinti tai, ką pats skelbė, 
būtent, kad tikrasis turtas yra ne kaupti lobius 
žemėje, „kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys 
įsilaužia ir vagia" (Mt 6, 19), bet abipusė meilė, 
kuri mus ragina nešti vieni kitų naštas, kad 
niekas nebūtų apleistas ar atstumtas. Silpnu-
mo ir ribotumo patirtis pastaraisiais metais, 
o dabar – karo tragedija, kurios padarinius 
jaučia visas pasaulis, turi mus išmokyti kai ko 
lemtingo: šiame pasaulyje esame ne tam, kad 
išgyventume, bet kad visiems būtų galima gy-
venti orų ir laimingą gyvenimą. Jėzaus žinia 
parodo kelią ir padeda suprasti: yra toks skur-
das, kuris žemina ir žudo, ir yra kitoks, paties 
Jėzaus neturtas, kuris išlaisvina ir teikia gie-
drumo.


