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

EVANGELIJA (Mt 18, 15–20)   
Jėzus pasakė savo mokiniams: 
„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį 

prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimė-
jai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su 
savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi 
dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis 
ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O 
jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau 

kaip pagonis ir muitininkas. 
Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, 

bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, 
bus atrišta ir danguje. 

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars 
žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems 
mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar 
trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų 
tarpe“. 

Dievas Kristuje sutaikino su savimi 
žmones ir patikėjo mums sutaikinimo žinią.  2 Kor 5, 19

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 06-07 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -3837 Eur

06-07 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 9967 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 10244 Eur
Iš viso įplaukų: 20211 Eur

06-07 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 16321 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 4678 Eur
Iš viso išlaidų: 20999 Eur

06-07 mėn. balansas "+" ; "-":  -788 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -4625 Eur

ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo 13 d., kiekvieną sekmadienį, 13.00 val. Šv. Mišios 
bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Sabina padės dalyvauti liturgijoje 
klausos negalią turintiems žmonėms. 

KONCERTAS  „PRADINGUSIEMS NAKTIES RŪKE“
Rugsėjo 17 d., 19 val. kviečiame į koncertą Vilniaus  
Šv. Kotrynos bažnyčioje „PRADINGUSIEMS NAK-
TIES RŪKE“. skirtame holokausto aukoms atminti. 
Koncerte skambėsiantys kūriniai bus atlikti pirmą kartą 
Lietuvoje: K.A.Hartmanno koncertas klarnetui, styginių 
kvartetui ir styginiam orkestrui bei A.Tansmano kūrinys 

„Triptyque“ styginiam orkestrui. Koncerto kulminacija – 
žymaus prancūzų režisieriaus A. Resnaiso sukurtas doku-
mentinis filmas „Nuit et Brouillard“ (Naktis ir rūkas) ir 
jo muzikos, parašytos kompozitoriaus H. Eislerio, gyvas 
atlikimas. 

Atlikėjai: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Pierre’as Génissonas, klarnetas (Prancūzija),  
styginių kvartetas „Momentum“ (Prancūzija), aktorius-skaitovas Giedrius Arbačiauskas.  
Diriguos Olivieris Holtas (Prancūzija).
Koncerto rengėjai  VŠĮ „Pax et Bonum“ ir Forum Voix Etouffees. Įėjimas laisvas. Būtina žiūrovų 
išankstinė registracija internetu.

KVIEČIAME Į PARODĄ
Maloniai kviečiame į Irenos Jomantienės tapybos parodą „Žolynų sugrįžmas“ Bernardinų ben-
druomenės centre (Maironio g. 10, Vilnius). Parodą galite aplankyti rugsėjo 5–30 dienomis.
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Ez 33, 7–9:  Jei tu neperspėtum kaltojo, aš iš tavęs pareikalaučiau  
ataskaitos už jo kraują

Ps 95 P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:  
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Rom 13, 8–10:  Meilė – įstatymo pilnatvė
Mt 18, 15–20: † Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį

Šiandien Kristus kalba apie kiekvieno iš mūsų 
atsakomybę už savo artimą. Kaipgi galime būti 
ramūs nenešdami atsakomybės už kitus kry-
žiaus? Viešpats paklausė Kaino: „Kurgi tavo 
brolis Abelis?“– „Nežinau! Argi aš esu savo bro-
lio sargas?!“ Tokiu atsakymu Kainas nori išsi-
sukti nuo jam Dievo keliamo klausimo. Jis savo 
sąžinėje Abelio savo broliu nelaiko ir nieko apie jį 
nenori žinoti. Tačiau Dievas, klausdamas: Kur-
gi tavo brolis?“, nori kiekvieną iš mūsų išmokyti 
atsakomybės ir meilės, kad būtume atsakingi dėl 
kiekvieno žmogaus likimo, dėl kiekvieno iš mūsų 
išganymo. Priešingu atveju atsiranda nelemtas 
abejingumas. Abejingumas visuomeniniams in-
teresams, kitiems žmonėms, jų kančioms ir ne-
laimėms yra skaudi klaida ir nuodėmė. Abejin-
gumą lemia ir netikrumas, kad žmogaus aktyvūs 
veiksmai prieš blogį susilauks kitų pritarimo ir 
bus palaikomi, kad jis neliks vienišas ir bendro-
mis pastangomis blogis bus nugalėtas. Abejin-
gumas dažnai reiškiasi kaip dorovinis bukumas, 
šiurkštumas, cinizmas, nejautrumas kitiems 
žmonėms, taip pat kaip pareigos, atsakomybės, 
sąžinės atrofija. Lenkų rašytojas Brūnas Jasens-
kis sakė: „Nebijok priešų – blogiausiu atveju jie 
gali tave užmušti, nebijok draugų – blogiausiu 
atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingų jų. 

Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet, jiems tyliai 
pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžu-
dystės.“<…>

Pataisymas, perspėjimas, pabarimas Kristaus 
mokyme yra tikros broliškos meilės parodymas. 
Šis artimo pataisymas turi būti be jokio pažemi-
nimo, paniekinimo ar keršto artimui šešėlio. Tai 
daroma trokštant kitam gera. 

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie 
keturių akių“ (Mt18, 15). Šie Kristaus žodžiai 
gina asmenų garbingumą ir intymumą. Kristus 
nenori, kad pavirstume kitų žmonių nuodėmių 
stebėtojais, skaitytojais ir viešumon kėlėjais. 
Kristus sako, jog savo artimą reikia pradėti tai-
syti kalbantis su juo dviese. Toks artimo klaidų 
aptarimas dviese padėtų santuokiniams išveng-
ti daugelio nesusipratimų, tarpusavio atšalimo, 
apmaudo ir nuoskaudų. Tylėjimas dažnai tarp 
šeimos narių pastato didelę ir šaltą lyg mūras 
sieną. Dialogas šeimoje gali išsaugoti pasitikė-
jimą ir abipusę meilę. Ir priešingai, kaip sako 
Senojo Testamento Patarlių knyga: „Įžeistą 
brolį yra sunkiau laimėti, negu stiprų miestą, 
ir jo priešiškumas – kaip tvirtovės užkardas“  
(Pat18, 19).

Iš leidinio „Bažnyčios žinios“

Mylima bernardinų parapijos bendruomene,

Sveikinu visus sugrįžus po vasaros atostogų! Sveikinu su naujų mokslo metų pradžia studentus 
ir moksleivius! Nuoširdžiausią padėką skiriu tiems, kas talkinote bažnyčioje ir parapijoje vasaros 
metu. Jūsų pagalba mums, broliams, nepaprastai svarbi ir neįkainojama. Džiaugiuosi, kad vėl kar-
tu galėsime melstis, bendrauti ir  dirbti įvairiose parapijos veiklose. Linkiu Dievo palaimos parapijos 
komitetui, taryboms, chorų  ir  grupelių vadovams ypač reikalingose bendruomenei tarnystėse. Tegul 
Šventoji Dvasia visuomet būna mūsų patarėja ir mokytoja! Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardi-
nų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos g yvenimą bei veiklas. Teįkvepia Viešpats Jumyse gėrio, 
tiesos, išminties, taikos, ramybės, maldos, šlovinimo ir meilės dvasią!

Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS  
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus 
ruoštis Pirmosios Komunijos sakramentui. Pla-
nuojami užsiėmimai vyks grupėmis po 15 vaikų 
kartą per savaitę, derinant įprastas pamokas ir 
nuotolinį mokymą. Taip pat bus sudaryta ga-
limybė pasirengti Pirmosios Komunijos sakra-
mentui anglų kalba. Mokymai bus organizuoja-
mi laikantis visų įmanomų saugumo priemonių, 
būtinų dėl COVID-19 situacijos, ir atsižvelgiant 
į SAM, ŠMM bei Vilniaus miesto savivaldybės 
teikiamas rekomendacijas.
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Su-
tvirtinimo sakramentui.

Elektroninė registracija pradedama rugsėjo 16 dieną. Registruodamiesi galėsite pasirinkti 
jums patogų užsiėmimų laiką ir savaitės dieną. Nuorodą į registraciją rasite interneto svetainėje  
www.bernardinuparapija.lt bei parapijos FB puslapyje www.facebook.com/VilniausBernardinai.
Jei neturite galimybės registruotis elektroniniu būdu, kviečiame atvykti užsiregistruoti į Bernar-
dinų bažnyčios raštinę rugsėjo 22 d. 17–19 val. Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 616 96929 
arba rašykite el. paštu violeta.bernardinai@gmail.com. Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui 
skambinkite s. Onutei Petraškaitei MVS tel. 8 699 28949. Dėl užsiėmimų anglų kalba kreipkitės 
tel. 8 616 96929

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 11 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 kreip-
tis į parapijos kleboną br.Evaldą Darulį, tel. 8 615 79796


