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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi zakristijoje:  
III, IV, V  9.00–11.00, 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
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. 08 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -3545 Eur

08 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6427 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 587 Eur
Iš viso įplaukų: 7014 Eur

08 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 7670 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 1018 Eur
Iš viso išlaidų: 8688 Eur

08 mėn. balansas "+" ; "-":  -1674 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -5219 Eur

Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, 
kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.   2 Kor 8, 9

PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS SU KUNIGU GEDIMINU JANKŪNU
Kviečiame dalyvauti Bernardinų parapijos rekolekcijose, kurios vyks lapkričio 8-10 d. Trinapolio 
rekolekcijų namuose. Rekolekcijų tema – „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ 
(Rom 12). Kaip atpažinti ir pasipriešinti piktajam kasdieniame gyvenime? 
Rekolekcijoms vadovaus Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius, VDU KTF ir Kauno ku-
nigų seminarijos dėstytojas, teologijos mokslų daktaras, kunigas GEDIMINAS JANKŪNAS. 
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, melsimės, šlovinsime 
Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, bus galimybė atlikti išpažintį. 
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 3 d. gali registruotis anketoje adresu bit.ly/reko-
lekcijos2019 (arba parapijos Facebook profilyje) susiradę informaciją apie būsimas rekolekcijas ir 
spustelėję ant tam skirtos nuorodos bei užpildę dalyvio anketą. Informacijos taip pat galite kreip-
tis į Alvydą, tel. +370 698 37506, el. paštas alvydas.baltaduonis49@gmail.com. Dalyvio auka – 55 
EUR. Rekolekcijų dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

 FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Rugsėjo 30 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu 
OFM. Žiūrėsime režisieriaus Andrzejaus Wajdos sukurtą istorinę dramą „Katynia“ (2007, Len-
kija). Šiemet sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, kai nacistinė Vokietija 
užpuolė Lenkiją. Todėl siūlome Jums geriausių filmų ciklą šia tema. Peržiūra vyks Bernardinų 
bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). 
Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis. Daugiau informacijos: 
Titas, tel. +370 650 74189

EVANGELIJA (Lk 16, 19–31)   

Nr. 758

Jėzus pasakė fariziejams: 
„Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkė-

jo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien 
ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų 
gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 
Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo 
turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižyda-
vo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų 
nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi 
turtuolis ir buvo palaidotas. 

Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė 
akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobs-
tyje Lozorių. Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, 
pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, 
suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man 
liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje'. 

Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad 

tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o 
Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė 
paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų žioji 
neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs 
iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti 
pas mus'. 

Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk 
jį bent į mano tėvo namus: aš gi turiu penkis 
brolius,– tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų 
į šią kančių vietą'. 

Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pra-
našus, tegul jų ir klauso!' O anas atsakė: 'Ne, 
tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų 
pas juos, jie atsiverstų'. 

Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso 
Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš 
numirusių prisikeltų'“. 

KVIEČIAME Į PARODĄ  
Bernardinų bendruomenės centre atidaryta Romualdo Požerskio fotografijos paroda „Atlaidai 
1974 – 1992“. Paroda veiks iki lapkričio 8 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
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minima Pasaulinė migrantų ir 
pabėgėlių diena
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios:   
„Kalbama ne tik apie migrantus“
 „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,– 
kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10). Kalbama 
ne tik apie migrantus: kalbama apie žmogaus 
asmenį, apie visus žmones. Šiame Jėzaus pasa-
kyme randame jo misijos esmę: siekį, kad visi 

priimtų gyvenimo dovaną visu apstumu pa-
gal Tėvo valią. Bet kokioje politinėje veikloje, 
kiekvienoje programoje, kiekviename pasto-
raciniame veikime turime visuomet iškelti į 
centrą žmogų, apimdami daugeriopas asmens 
plotmes, taip pat dvasinį matmenį. Tai galio-
ja visiems žmonėms, turi būti pripažįstama jų 
pamatinė lygybė. Taigi plėtra „negali būti ta-
patinama tik su ekonominiu vystymusi. Tikra 
plėtra turi apimti kiekvieną žmogų ir žvelgti į 
žmogų kaip į visumą“ (Paulius VI. Enciklika 
Populorum progressio, 14).
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Am 8, 4–7: Lėbautojai eisite dabar į tremtį
Ps 113. P.: Mano siela, Viešpatį garbink!

1 Tim 2, 1–8:  Išlaikyk įsakymą, iki pasirodant Viešpačiui
Lk 16, 1–13: † Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes.  

Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Dar yra laisvų vietų vaikams ir jaunuoliams norintiems pasiruošti 
Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Norintys  
užsiregistruoti papildomai dėl susitikimo skambinkite darbo dienomis  
mob. +370 616 96 929 (Violeta) arba rašykite el.p. violeta.bernardinai@
gmail.com
Renkama vaikų, turinčių klausos negalią grupė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus (9–14 m.), turinčius klausos 
negalią jungtis prie pasiruošimo Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams grupės. Prašome 
kreiptis į mokytoją Liną, mob. +370 687 77751 arba el. paštu: skrodenyte.lina@gmail.com

KATECHEZĖS MOKSLO METŲ PRADŽIA 
Spalio 6 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje pradžią. 
Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 13 d., 12 val.  Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame 
kreiptis į parapijos kleboną br. Evaldą Darulį, mob. +370 615 79796.

Išties tragiška bevardžio turtuolio ir elgetos 
Lozoriaus priešprieša. Kažkoks klaikus to 
turčiaus proto aptemimas bei širdies sua-
kmenėjimas paranojiškai jį vertė ignoruoti 
Lozorių, kuris šalia jo namų bejėgiškai gulėjo 
ir (skausmingų vočių kamuojamas) retsykiais 
vaitojo. Matyt, šio turtuolio pražūtį priartino 
anuomet tarp fariziejų vyravusi nuomonė: esą 
tie, kuriems gyvenime sekasi, yra Viešpaties 
laiminami, o kuriuos persekioja įvairios ligos 
bei kitos bėdos, tuos baudžia Dievas. Nors tai 
primityvi filosofija, bet gaji. Jei pradedama vien 
ja vadovautis, nieko gero nelauk, nes kryptis 
viena - vedanti į susinaikinimą.

Kai tam turtuoliui nebeliko jokių norų vargšui 
duoti net tų duonos trupinių, kurie pagal tuome-
tinį žydų paprotį būdavo skirti rankų valymuisi, 
o paskui juos išmesdavo lauk, tada jau... trūksta 
žodžių. Kitaip sakant, jei žmogus (dėl nežmo-
niško šykštumo ir negailestingumo) mirštan-
čiajam nesuteikia net menkiausio patarnavimo, 
tuomet toks asmuo nužmogėja – jis pats sau 
pasirašo mirties nuosprendį, nes netenka tų 
paskutinių sąžinės trupinėlių, kurie jį dar galėjo 
išgelbėti.  

Kartą karaliui jojant per miestą, visi g yven-
tojai suklaupę dulkėtoje gatvėje nulenkė galvas. 

Tiktai apiplyšęs svetimšalis ėjo savo keliu 
aukštai pakėlęs galvą, tarsi nematydamas, kaip 
elgiasi visi kiti žmonės. Karalius prisiartino 
prie jo ir paklausė: „Pasakyk, svetimšali, tu, 
atrodo, neketini pareikšti man pagarbą, nors 
esi apsikarstęs vien skudurais. Kuriam iš mūsų 
geriau: tau ar man?“ Tas žmogus atsakė: „Tu 
išsipuošęs aukso drabužiais, tačiau esi neregys. 
Kas aukština save, nesupranta nieko. Aš nė tru-
pučio neabejoju, kad man tūkstantį kartų geriau 
negu tokiam kaip tu. Tavo aklą sielą valdo geis-
mas. Jis tave pavertė asilu. Jis tavo viešpats, 
vedžioja tave už virvutės ir sukioja tavo galvą, 
kur jam patinka. Tu jam paklūsti tarsi vergas. 
Tu esi menkas žmogelis. Tuo tarpu aš pažįstu 
širdies paslaptis, todėl aš geismus paverčiau 
savo asilu, ant kurio joju ir kurį valdau. Tavo 
geismas valdo tave. Padaryk jį savo asilu, jeigu 
pats nebenori būti asilas.“

Tą Evangelijos turtuolį, deja, geismai pavertė 
asilu ir nusuko jam sprandą. O Lozoriaus ais-
tros bei norai virto klusniu asilu, labai panašiu 
į tą asilaitį, ant kurio Jėzus Verbų sekmadienį 
jojo į savo kančią, kad paskui mums padovano-
tų  savo Prisikėlimo aušrą.

kun. Vytenis Vaškelis 
Iš Bernardinai.lt archyvo

TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO ATLAIDAI 
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje

SPALIO 2 – 6 DIENOMIS

Kviečiame visus kartu džiaugsmingai švęsti ir melstis  

10.02
–

10.06
2019


