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

<…> [ Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turė-
jo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve, 
atiduok man priklausančią palikimo dalį'. Tė-
vas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, 
susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, 
palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai 
viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis 
pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gy-
ventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į 
laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą 
bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė 
to jam neduodavo. 

Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo sam-
dinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš 
bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, 

EVANGELIJA (Lk 15, 1–10. (11–32))  

nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis 
tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis 
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš 
tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė 
ant kaklo ir pabučiavo. 

O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir 
tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi'... 

Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneš-
kite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite 
jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite 
nupenėtą veršį ir papjaukite! Puotaukime ir 
linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo mi-
ręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir jie 
pradėjo linksmintis. 

Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose.   
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Dievas Kristuje 
sutaikino su savimi 
žmones ir patikėjo 
mums sutaikinimo 
žinią. 
2 Kor 5, 19        

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS
Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų jungtis prie Pranciškoniško jaunimo.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į 
Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim :)

ATVIRI MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAI BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia jungtis visus norinčius šlovinti, muzikuoti, melstis naujai 
gimstančioje iniciatyvoje Atviri maldos ir šlovinimo vakarai Bernardinų bažnyčioje. Pradžioje 
rinksimės Bernardinų jaunimo rūsyje (Maironio g. 10-3) – pirmasis susitikimas rugsėjo 27 d. 
18.30 val. 
Visa šlovinimo maldos esmė atsispindi šv. Augustino paraginime: „Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda 
jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai". „Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas).
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.

PRANCIŠKUČIAI
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paau-
glių bendruomenės – Pranciškučių.
Pranciškučiai į grupelę renkasi kiekvieną penktadienį nuo 16 val. (Bernardinų jaunimo centro 
rūsyje, Maironio g. 10-3, Vilnius). Ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda ge-
riau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į 
Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius, 
paminėsime svarbias liturgines šventes ir dalyvausime šventosiose Mišiose. Daugiau informaci-
jos: vadovė Ugnė, tel. +370 652 12162.

KVIEČIAME RINKTIS Į ŠLOVINIMO GRANDINĘ  
„VILNIUS DEGA 09 17“

Rugsėjo 17 d. visos krikščioniškos bendruomenės renkasi šlovinti Viešpatį. Mūsų tikslas –  
pagarbinti Dievą, skirti laiką Jam, pasiduoti Jo Dvasios tėkmei, melstis už savo miestą ir šalį. Jei 
tiki, kad Dievas gali panaudoti mus, šlovintojus, savo darbui, prisijunk! Mes, kaip Bernardinų 
parapijos bendruomenė, esame kviečiami rinktis 16 val. Tikėjimo žodžio salėje (Gilužio g. 15, 
Pilaitės mikrorajonas, autobusų stotelė „Bitėnų“).

NAUJAS ŽURNALO  
„KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“ NUMERIS

Pasirodė naujas žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kurio pagrindinė tema – Geroji 
Naujiena, jos perdavimo galimybė ir būdai šių dienų pasaulyje. Taip pat žurnale klausiame, kas 
yra krikščioniška šeima, krikščioniška kultūra, krikščioniška politika? Kviečiame įsigyti.



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

XXIV EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iš 32, 7–11. 13–14; Ps 50; 1 Tim 1, 12–17; Lk 15, 1–10. (11–32)

P. : Kelsiuos ir eisiu pas tėvą.

Šiam sekmadieniui skirtoji Evangelija turi net 
tris pavyzdžius, kuriais bandoma iliustruoti 
Dievo rūpestį žmogumi. Gera, kad Jėzus kalbėjo 
labai paprastais žodžiais, nes būtent tokie įstrig-
davo ir tebeįstringa žmonių širdyse ir yra aiškiai 
suprantami. Visada pasitelkia palyginimus, ne 
vaizduotei lavinti, bet kad dar labiau priartintų 
prie konkretaus gyvenimo.

Ir štai trys palyginimai, trys gyvenimiškos 
situacijos.

Neaprėpsime visų analizuodami, tačiau jos 
visos turi bendrą giją/jungtį.

Jei šiandien koks avių ganytojas turėtų šimtą 
avių ir viena pasiklystų, tai sunku pasakyti, ar 
jis paliktų visą bandą ir rizikuodamas net savo 
gyvybe ieškotų tos vienos. O jei dar raiša, tai 
nelabai ir apsimoka.

Štai čia ir išryškėja žmogiškosios ir dieviško-
sios logikų skirtumai. Mes šiandien matuojame 
naudos ir nuostolio kategorijomis, o Jėzus 
matuoja meilės kiekvienam kategorija. Jis 

kiekvieną myli, žino kiekvieno vardą ir kiekvie-
nas jam labai brangus. Mus mylėti Jėzui nėra 
nei naudinga nei nenaudinga, jis tiesiog myli, o 
dėl to, kuris pasiklysta, pasimeta, Tėvui atsuka 
nugarą, jis dar labiau pergyvena, dar daugiau 
meilės parodo, kad susigrąžintų.

Visi trys palyginimai išreiškia Dievo meilę 
žmogui, atveria suvokimą su kokiu kruopštumu 
Dievas kiekvienu iš mūsų rūpinasi. Nežiūrėda-
mas nei naudos nei patiriamų nuostolių, kurių 
tikrai patiria.

Tik meilė gali versti ieškoti vienintelės paklydu-
sios avies.

Tik meilė gali padėti nepavargti peršluoti visus 
namus dėl vieno pinigėlio.

Tik meilės vedinas tėvas išgrūda lango rėmą, 
belaukdamas sūnaus.

Dievo meilė tokia. O mano ir Tavo?

kun. Rytis Baltrušaitis

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Vaikai (9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir 
Krikšto sakramentams, bei jaunuoliai (15–18 m.) pasiruoši-
mui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos 
sakramentams bus registruojami: 
rugsėjo 13 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 20 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. 
Teirautis galima tel.: 8 616 96 929 (Vidmantė) ir el.paštu 
vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos  
bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, pra-
šoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paau-
koti registracijos dieną. Lėšos bus skiriamos kateche-
tams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms  
reikmėms. 

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS  
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 9 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

GAILESTINGUMO METŲ INICIATYVOS  
MŪSŲ PARAPIJOJE

Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą švęsti Gailestingumo metus, su Dievo ir parapijiečių pagalba 
imamės įvairių gailestingumo tarnysčių  ir kviečiame savo parapijiečius su jomis ne tik susipažin-
ti, bet ir prie jų aktyviai prisidėti, organizuojant, dalyvaujant ir meldžiantis.
Daugiau apie mūsų parapijos veiklas Gailestingumo metais: www.bernardinuparapija.lt
 

Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, iš-
girdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir 
paklausė, kas čia dedasi. 

Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas 
liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo 
sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. 
Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. 

O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau tar-
nauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o 

tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinks-
minti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo 
sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga draugija, tu 
bematant jam papjovei peniukšlį'. 

    Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su ma-
nimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo 
puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo 
miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“.] 

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU
Nuo rugsėjo 11 d., sekmadieniais, per 10.30 val. rytines Šv. mišias žodžio liturgijos metu Senojo-
je zakristijoje veiks vaikų tarnyba, kurią organizuoja Pranciškoniškas jaunimas. 

SENOS „MAGNIFICAT“ KNYGELĖS
Kiekvieno mėnesio I-ąjį sekmadienį į zakristiją galite sunešti senus „Magnificat“ numerius.  
Tokiu būdu padėsime taupyti popierių ir prisidėsime prie ekologinės kultūros.

Spalio 9 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje pradžią. 
Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyva-
vimas būtinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei bažnyčios skelbimų lentoje.


