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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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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, (1–9). 10–13)   
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RUGSĖJO 22 D. MŪSŲ BAŽNYČIOJE PRISIMINSIME HOLOKAUSTO AUKAS
18.30 val. kviečiame į koncertą žydų genocido dienai atminti  
„Jis yra gyvųjų Dievas“, kuriame skambės hebrajų ir krikščionių  
religinė muzika, giesmės, poezija jidiš kalba. Dalyvauja: 
Olga Šardt (lyrinis sopranas, Lietuva - Izraelis), Rima Tamo 
(Klaipėdos muzikinis teatras, smuikas), Maestro Saulius 
Šiaučiulis(klavišiniai), skaitovė Deimantė Varnaitytė (Naujasis 
teatras). Koncertą remia Bernardinų parapijos ekonominė tary-
ba ir kiti geradariai.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    [„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo 
prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, 
eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, tur-
tuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? 
Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau 
nebegalėsi būti prievaizdu'. 
    O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimi-
ninkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti 
neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, 
ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo 
namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'. 
    Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko sko-
lininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas 
mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių 
aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, 
sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. 
Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' 
Anas atsakė: 'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 

'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'. 
Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis 
gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsu-
kresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. 
    Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių 
iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie pri-
imtų jus į amžinąsias padangtes.]
    Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas 
ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas 
mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. 
Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, 
tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės 
jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote 
patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos 
tai, kas jūsų?! 
    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeiminin-
kams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, 
arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. 
    Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“. 

ATVIRAS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS  
Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink 
Viešpatį, mano siela!".Rugsėjo 26d. po 18 val. šv. Mišių – Adoracija bei užtarimo malda!
Šlovins Artūras Chalikovas ir svečiai! 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Skirmantas, tel. +370 687 92774
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Am 8, 4–7: Prieš tuos, kurie „už pinigus perkasi varguolių“
Ps 113. P.: Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.

1 Tim 2, 1–8:  Už visus žmones reikia atlikinėti maldas Dievui,  
kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti 

Lk 16, 1–13: † Negalite tarnauti Dievui ir pinigui

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakra-
mentams, bei jaunuoliai (15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat 
Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams bus registruojami: 
 rugsėjo 24 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima tel. 
+370 616 96 929 (Violeta) ir  el. p. violeta.bernardinai@gmail.com

Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo me-
tus, prašoma auka 70 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus 
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms. 
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
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.

„SAVAITĖS UŽ KLIMATĄ“ RENGINIAI VILNIUJE  
Rugsėjo 20-27 dienomis jaunimo judėjimas „Fridays for future Vilnius“ (Penktadieniai už ateitį 
Vilniuje) organizuoja savaitę už klimatą. Ši iniciatyva sutampa su popiežiaus Pranciškaus ir Tar-
navimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos kvietimu rugsėjo mėnesį švęsti laiką kūrinijai 
ir konkrečiais veiksmais parodyti dėmesingumą aplinkosaugai. Parapijos klebonas br. Evaldas 
Darulis kviečia jungtis prie šios prasmingos jaunimo iniciatyvos. 
Rugsėjo 23 d. vyks Jungtinių Tautų Kovos su klimato kaita viršūnių susitikimas. Per jį bus aptar-
ta strategija klimato krizės išsprendimui. Mes norime priminti žmonėms, dalyvaujantiems šiame 
susitikime, kad nuo jų sprendimų priklauso mūsų gerovė, gyvybė ir visos žmonijos išlikimas. 
Todėl rugsėjo 23 dieną, 17 val. katedros aikštėje, skambant katedros varpams vyks „sumirimas“ 
(angl. die-in). Ant žemės gulėsime 11 minučių, visiems primindami, kad norėdami išvengti pačių 
blogiausių klimato katastrofos pasekmių turime sustabdyti visuotinį atšilimą iki 1,5 laipsnių per 
11 metų. Po šio sumirimo vyks tylos minutė, kuria pagerbsime 60 procentų gyvūnų išnykusių dėl 
žmonių sukeltos klimato kaitos.
Rugsėjo 27 d. 17-20 val. vyks eitynės už ateitį nuo Seimo iki Vinco Kudirkos aikštės. Parapijiečiai 
kviečiami rinktis prie Seimo ir burtis aplink baltą parapijos vėliavą su Jėzaus monograma (saulute). 

Jėzus kreipiasi į savo mokinius, kuriems taip 
pat norisi aiškumo, ką dėl Dangaus Karalystės 
reikėtų daryti. 

Minimas turtuolis greičiausiai turėjo būti 
užsienietis, kuris vietiniam prievaizdui patiki 
tvarkyti savo turtus. Bet kažkas teisingai ar ne 
apkaltina prievaizdą, ir to pakanka, kad šis 
turėtų pasiaiškinti. Visą turtą ir visus doku-
mentus bei apyskaitas reikia dabar atiduoti į 
turtuolio rankas. Prievaizdo situacija labai 
įtempta: jis gali netekti gero darbo, prarasti var-
dą, jo ateitis neaiški ir esama tik labai mažytės 
vilties, jog viskas baigsis geruoju. Sunkiai dirbti 
jis nebegali, o elgetauti neleidžia jo garbė. Jis 
mąsto, kaip bokšto statytojas ir karalius, kuris 
traukia į karą (plg. LK 14,28-33), ar galės 
pakelti ateities iššūkius. Jis nusprendžia, pasi-
naudodamas dar vis turimomis savo galiomis, 
išmintingai sutvarkyti skolos raštus ir santykius 
su šeimininko skolininkais, kad įg ytų draugų ir 
užtikrintų sau ateitį. Kol jis yra jam patikėtų 
dalykų tvarkytojas, tol veikia su visu pasišven-
timu ir įkarščiu. Pastarų jų dienų situacija jį 
spaudžia labai išmintingai veikti. Skolininkai 
yra greičiausiai didmenininkai. Gėrybės, kurias 
jie buvo skolingi - svarbiausi Palestinos žemės 
produktai: kviečiai ir aliejus. Kiekvienam iš 

skolininkų buvo nubraukta beveik lygi skola. 
Bendra abiejų nubrauktų skolų suma sudarė 
vieno žmogaus trejų metų atlyginimą 

Šeimininkas pagyrė apsukrų prievaizdą. Ar 
paprastas šeimininkas galėjo turėti tiek nuovo-
kumo dėl prievaizdo išminties ir tiek humoro? 
Manau, kad ne. Tik šeimininkas Jėzus gali 
taip reaguoti. Iš tiesų Jėzus negiria moralinio 
prievaizdo neteisingumo. Ši istorija yra escha-
tologinė, paskutinių laikų istorija apie žmogų, 
kuris ruošiasi teisingai amžinybei, paskirsty-
damas išmintingai tai, ką jam davė g yvenime 
Dangiškasis šeimininkas. Svarbu pabrėžti, kad 
šis žmogus ne sau užsikasa turtus, kaip tas 
tarnas talentą (plg. Mt 25,18), bet padalina 
tiems, kurie yra skolingi, taigi savo artimui, ku-
ris yra prislėgtas ir stokoja pirmiausia dvasinių 
gėrybių. 

Dangaus Šeimininkas ir kiekvienam mūsų 
suteikia galimybę prižiūrėti ir tvarkyti savo 
turtus, kuriuos turime teisingai ir išmintingai 
naudoti artimo gėriui, taip pat mums patiems 
juos paskirti ir paskirstyti, kad, atėjus pasku-
tinei dienai, galėtume tiesiai ir drąsiai stovėti 
prieš Jį. 

Mindaugas Malinauskas SJ

 KONCERTAS VAIKAMS IR VISAI ŠEIMAI „ŠVENTOSIOS KLAROS ISTORIJA“
Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 14 val. (po šv. Mišių) Tarptautinis senosios muzikos festivalis 

„Banchetto Musicale“ kviečią į koncertą vaikams ir visai šeimai „Šventosios Klaros istorija“. Šis  
edukacinis koncertas – tai pasakojimas apie bičiulystę ir tikėjimo kelionę. Atlikėjai, ansamblis  
IN CAMPO APERTO (Lietuva), kvies pasinerti į sekamą Šventosios Klaros istoriją, persipinan-
čią su viduramžių muzika. 


