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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

Jėzus pasakė fariziejams: 
„Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo pur-
puru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai 
puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis 
aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numa-
rinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet 
tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta 
mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prie-
globstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. 
Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė 

akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje 
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 

EVANGELIJA (Lk 16, 19–31)  
gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – 
tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu 
kenti. Be to, tarp mūsų žioji neperžengiama be-
dugnė, 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 bro-
lius,– tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią 
kančių vietą'. 
Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, 

tegul jų ir klauso!' O anas atsakė: 'Ne, tėve Abra-
omai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie 
atsiverstų'. 
Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mo-

zės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numi-
rusių prisikeltų'“. 

XXVI  EILINIS SEKMADIENISNr. 630

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.

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

BERNARDINŲ BLUSTURGIS
Nori naujo dviračio, bet neturi kur dėti senojo? O gal iš močiutės paveldėjai senovinius sidabri-
nius šaukštelius, bet nori naujų? Tuomet kviečiame į Bernardinų blusturgį! Jei turite nebenau-
dojamų, bet geros kokybės ar nedidelių buities daiktų, kiekvieno mėnesio 2 - ąjį sekmadienį, iš 
karto po rytinių Šv. Mišių, laukiame jūsų vidiniame mūsų bažnyčios kiemelyje, kur galėsite 
parduoti, dovanoti ar mainyti savo atsineštus daiktus. Pirmas Blusturgis įvyks spalio 9d. 12 val. 
Visa informacija www.bernardinuparapija.lt ir facebook paskyroje „Vilniaus Bernardinai“.

VAIKŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO IR PIRMOSIOS KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS
Dar yra laisvų vietų vaikams norintiems pasiruošti Krikšto, Atgailos ir Pirmosios Komu-
nijos sakramentams. Norintys užsiregistruoti papildomai, dėl susitikimo skambinkite  
tel. 8 616 96 929 Vidmantei.

KATECHEZĖS PRADŽIA MŪSŲ PARAPIJOJE
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.

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.

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. 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611.

2016 rugsėjo 25 d.

P.  Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu,  
kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – P. Aleliuja.
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XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Am 6, 1a. 4–7; Ps 145; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31

P. : Mano siela, Viešpatį garbink!

Išties tragiška bevardžio turtuolio ir elgetos 
Lozoriaus priešprieša. Kažkoks klaikus to 
turčiaus proto aptemimas bei širdies suakme-
nėjimas paranojiškai jį vertė ignoruoti Lozo-
rių, kuris šalia jo namų bejėgiškai gulėjo ir 
(skausmingų vočių kamuojamas) retsykiais 
vaitojo. Matyt, šio turtuolio pražūtį priar-
tino anuomet tarp fariziejų vyravusi nuo-
monė: 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 susinai-
kinimą.
Kai tam turtuoliui nebeliko jokių norų varg-

šui duoti net tų duonos trupinių, kurie pagal 
tuometinį žydų paprotį būdavo skirti rankų 
valymuisi, o paskui juos išmesdavo lauk, 
tada jau... trūksta žodžių. Kitaip sakant, 
jei žmogus (dėl nežmoniško šykštumo ir ne-
gailestingumo) mirštančiajam nesuteikia net 
menkiausio patarnavimo, tuomet toks asmuo 
nužmogėja – jis pats sau pasirašo mirties 
nuosprendį, nes netenka tų paskutinių sąži-
nės trupinėlių, kurie jį dar galėjo išgelbėti.  
Kartą karaliui jojant per miestą, visi 

g yventojai suklaupę dulkėtoje gatvėje nulenkė 
galvas. Tiktai apiplyšęs svetimšalis ėjo savo 

keliu aukštai pakėlęs galvą, tarsi nematyda-
mas, 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 drabu-
žiais, tačiau esi neregys. Kas aukština save, 
nesupranta nieko. Aš nė trupučio neabejoju, 
kad man tūkstantį kartų geriau negu tokiam 
kaip tu. Tavo aklą sielą valdo geismas. 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 Lo-
zoriaus aistros bei norai virto klusniu asilu, 
labai panašiu į tą asilaitį, ant kurio Jėzus 
Verbų sekmadienį jojo į savo kančią, kad 
paskui mums padovanotų  savo Prisikėlimo 
aušrą.

kun. Vytenis Vaškelis 
Iš Bernardinai.lt archyvo

TITULINIAI ŠV. PRANCIŠKAUS  
ASYŽIEČIO ATLAIDAI

SPALIO 1 D., ŠEŠTADIENIS

9.00 val. Šv. Mišios.
10.00–17.30 val. Švč. Sakramento adoracija 
bažnyčios chore už Didžiojo altoriaus. Adoruoja 
Bernardinų parapijos bendruomenės grupės.
14.00–17.00 val. Lietuvos Europos skautai 
visus vaikus ir suaugusius kviečia pažaisti. 
Renkamės 14 val. bažnyčios šventoriuje.
18.00 val.  Šv. Mišios.

SPALIO 2 D., SEKMADIENIS

9.00 val. Šv. Mišios anglų kalba.
10.30 val. Šv. Mišios kartu su naminiais 
gyvūnėliais. Po Šv. Mišių – naminių gyvūnėlių 
laiminimas bažnyčios šventoriuje.
13.00 val. Šv. Mišios. Gieda Filaretų pradinės 
mokyklos choras.
14.00 val. Dailininkės Giedrės Derenčienės 
tapybos darbų parodos „Pasilik...“ atidarymas 
Bernardinų bendruomenės centre.
16.30 val. Dievo tautos liturginių valandų 
vakarinė malda (Mišparai).
17.00 val. Šv. Mišios. Gieda jungtinis Lietuvos 
grigališkojo choralo ansamblių choras.

SPALIO 3 D., PIRMADIENIS

7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Šv. Mišios. Pagrindinis celebrantas 
J.E Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas 
Poniškaitis. Gieda Užupio gimnazijos choras.
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas – 
Bernardinų parapijos jaunimo spektaklis. 
Režisierė Vida Lipskytė.

SPALIO 4 D., ANTRADIENIS

7.30 val. Šv. Mišios.
18.00 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios.  
Pagal šimtametę tradiciją Bernardinų 
bažnyčioje svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja 
broliai dominikonai.
19.00 val. Koncertas „TU ESI“. Skambės 
kompozitorių A. Martinaičio ir O. Gjeilo 
kūriniai.
Koncerte dalyvauja: Bernardinų bažnyčios chorai 
„Langas“ ir „ Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė 
R.Kraucevičiūtė, chormeisteriai E.Ignatavičienė ir 
G. Gaidamavičius; Vilniaus arkikatedros jaunimo 
choras, vadovė V. Savickaitė – Paciūnienė; Vilniaus 
universiteto kamerinis orkestras, vadovas P. B. Koncė.

Po koncerto rožių kiemelyje vyks agapė, kurią 
susikursime savo atsineštomis gėrybėmis. 
Vaišinsimės sriuba, todėl kiekvienas 
atsineškime dubenėlį ir šaukštą!

Kviečiame jaunimą prisidėti prie Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio atlaidų proga rengiamo Tranzito spektaklio. 
Repeticijos su režisiere V.Lipskyte vyksta BJC patalpose 
šį pirmadienį ir antradienį  18.00 h. – Ateik!
Daugiau informacijos: Ugnė, tel. +37065212162

ŠVENTINĖ  
ATLAIDŲ  
PROGRAMA:

2016
spalio

1/2/3/4

Kviečiame visus kartu džiaugsmingai  
švęsti ir melstis 


