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PARODA BERNARDINUOSE 
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda  PETRUI REP-
ŠIUI 80 atidaryta Bernardinų bažnyčios „Šv. Bernardino gale-
rijoje“ 3 aukšte nuo rugsėjo 23 iki spalio 30 dienos. Maloniai 
kviečiame aplankyti!

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA 
Pranciškoniškasis jaunimas skambiai pradėjo sezoną, tad laukia 
kiekvieno jauno žmogaus trečiadieniais nuo 18 val. Šv. Mišiose, 
o po jų susitikime Bernardinų jaunimo centro rūsyje. Daugiau 
informacijos: tel. +370 691 41714.

PRANCIŠKUČIAI
Pranciškučiai (vaikai 7-14 m.) kviečia prisijungti naujus narius ir 
susitikti kiekvieną penktadienį nuo 16 val. Bernardinų jaunimo 
centre, Maironio g. 10-3, Vilnius. Vaikai čia drauge žaidžia, moko-
si, meldžiasi, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir akcijose. Vadovės 
Deimantė ir Ieva tavęs jau laukia. Daugiau informacijos: deimante.
narkute@gmail.com

BERNARDINŲ KERAMIKOS DIRBTUVĖLĖS
Maloniai kviečiame į keramikos užsiėmimus jaukiose Bernardinų 
keramikos dirbtuvėlėse, Maironio g. 10
Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais atskiromis grupėmis jums pato-
giu laiku: I gr. 16 – 18 val., II gr.  18 – 20 val.
Užsiėmimus ves keramikė Eglė Einikytė. Norinčius kviečiame re-
gistruotis telefonu +370 615 19738.

Sk a it yk ite  interneto d ienra š t į  www.ber nard inai . l t

VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI EUCHARISTIJOS 
(I-OSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS   
Elektroninė registracija vaikų pasiruošimui priimti Krikšto ir  
Pirmosios Komunijos sakramentus jau baigėsi. Visus norinčius 
mokytis, bet nespėjusius užsiregistruoti prašome skambinti tel. 
+370  616 96929 arba parašyti el paštu violeta.bernardinai@gmail.
com. Jei atsiras norinčių, planuojame suburti papildomą grupę.
Dėl jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui  
skambinti s. Onutei, tel. +370 699 28949. 
Pasiruošimo sakramentams užsiėmimų pradžia – spalio 11 d.
Laukiame jūsų!

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS  
IR ŠV. BERNARDINO BAŽNYČIOS 

KONSEKRACIJOS  
500 METŲ JUBILIEJAUS ATLAIDAI

Dievo garbinimas. Šv. Pranciškaus malda 

Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS  
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komu-
nijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadie-
nį, spalio 11 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves  
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė.
Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramen-
tams anglų kalba, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną br.Evaldą 
Darulį, tel. +370 615 79796.
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Vieną dieną brolis Masėjus, laikęs save gražiu vyru, ėjo pasitikti 
palaimintojo Pranciškaus, kuris išėjo iš tankios Porciunkulės girios, 
ir staiga jo paklausė: 
– Kodėl paskui tave? Kodėl paskui tave? Kodėl paskui tave? 
– Ką turi omeny? atsiliepė Pranciškus. 
– Klausiu, kodėl visas pasaulis bėga paskui tave ir kiekvienas, re-

gis, trokšta tave pamatyti, išgirsti ir tau paklusti? Tu nesi nei gražus, 
nei didžiai išsimokslinęs, nei aukštos kilmės, tai kodėl visas pasaulis 
seka paskui tave? 

Šventasis Pranciškus, labai pradžiugęs dėl trigubai nemalonaus 
komplimento, pakėlė veidą į dangų ir kurį laiką išliko susimąstęs, 
tuomet atsiklaupęs šlovino Dievą ir dėkojo Jam, o galiausiai atsisu-
kęs į brolį Masėjų tarė: 
– Nori žinoti, kodėl paskui mane? Nori žinoti, kodėl paskui mane? 

Nori žinoti, kodėl paskui mane seka visas pasaulis? Nes Aukščiau-
siojo Dievo akys nerado tarp nusidėjėlių niekingesnio, netinkames-
nio ir didesnio nusidėjėlio už mane; ir atlikti tiems nuostabiems dar-
bams, kuriuos Jis nori atlikti, išsirinko būtent mane,  kad sugėdintų 
kilmingumą, išdidumą, stiprumą, grožį, pasaulio išmintį, idant visi 
suprastų, kad kiekviena dorybė ir kiekvienas gėris yra iš Jo, o ne iš 
kūrinio.

Maria Sticco. Iš knygos „Šventasis 
Pranciškus Asyžietis“

„Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8)

„Negalima mylėti Dievo nemylint brolių; negalima 
būti bendrystėje su Dievu nebūnant su Bažnyčia“.                                                                       

(Popiežius Pranciškus)

Brangieji,

Sveikinu Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernar-
dinų) bažnyčios konsekracijos 500 metų jubiliejaus 
proga! Kviečiu visus dalyvauti parapijos atlaidų pro-

gramoje spalio 2-4 dienomis. Dėkoju parapijos  
grupėms, taryboms ir visiems, kurie nenuilstamai 

dirbate bei padedate įvairiose veiklose. Jūs tikėjimą 
išpažįstate ir meilę Dievui liudijate savo darbais. 

Dėkoju Jums, kad dosniai dalijatės savo laiku - kurio 
šiandien visiems taip trūksta.

Tegul Viešpats Jus nuolat pripildo neišsenkančia  
malone, kuriančia gėrį kasdieniame gyvenime ir  
stiprinančia tarnystėse Bažnyčioje ir parapijoje!

Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

XXVII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Iz 5, 1–7: Kareivijų Viešpaties vynuogynas –  
tai Izraelio namai

Ps 80. P.: Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas.
Fil 4, 6–9:  Tai darykite, ir ramybės Dievas bus su jumis

Mt 21, 33–43: † Jis išnuomos vynuogyną kitiems  
vynininkams

EVANGELIJA (Mt 21, 33–43)  
Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:

„Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vy-
nuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo 
vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis 
siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet 
vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o tre-
čią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmų-
jų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‚Jie drovėsis 
mano sūnaus‘.

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‚Tai įpėdinis! 
Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą‘. Nutvėrę jie išmetė jį iš 
vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas 
padarys su tais vynininkais?“

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuo-
gyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“.

Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: 
‚Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Vieš-
paties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse‘.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota 
tautai, kuri duos vaisių“.

Aš jus išsirinkau, kad eitumėte, duotumėte 
vaisiųir jūsų vaisiai išliktų, – sako Viešpats. 

Jn 15, 16

SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo 
iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą daly-
vauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spa-
lis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis 
spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra 
katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“

Popiežius Pranciškus šiemet parašė žinią pasaulinės Misijų Die-
nos proga. Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ja 
pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis atsiveria be-
galinėms misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti nepakeičia-
mai svarbus Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. 
Popiežius Pranciškus mus kviečia ne tiek leisti kitiems evangeli-
zuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitikinę, kad 
misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė kyla iš suvokimo, jog 
kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi misionierišką 
pašaukimą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misi-
onieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vienydamasi 
su visais tikinčiaisiais.


