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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 (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)   
Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme 

vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet 
tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam drau-
dėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“. 

Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, 
kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia 
pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, 
tas už mus! 

Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, 
kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, 
– tas nepraras savo užmokesčio. 

Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų ti-
kinčiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam 

užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į 
jūrą. 

Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nu-
kirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyveni-
mą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, 
į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į 
nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam 
įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti 
įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti 
tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui 
įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti 
įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir 
ugnis negęsta“. 

Tavo žodis,  
Viešpatie, yra tiesa. 

Pašventink mus tiesa.
 Jn 17, 17b. a 

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 05-08 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -2686 Eur

05-08 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 23444 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 43666 Eur
Iš viso įplaukų: 67110 Eur

05-08 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 33160 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 34193 Eur
Iš viso išlaidų: 67353 Eur

05-08 mėn. balansas "+" ; "-":  -243 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -2929 Eur

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Atnaujiname kino vakarus su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM.  
Rugsėjo 27 d. 18.30 val. žiūrėsime režisieriaus Audriaus Mickevičiaus ir fi-
losofo Nerijaus Mileriaus dokumentinį filmą „Pavyzdingas elgesys“, pelniusį 
tarptautiniame festivalyje DOK LEIPZIG pagrindinį apdovanojimą „Auk-
sinį balandį“, tarpreliginės žiūri prizą ir tarptautinės kino kritikų federacijos 
FIPRESCI prizą. Filmas Liublijanos dokumentinio kino festivalyje paminė-
tas Special Mention prizu, o taip pat Lietuvos kinematografininkų sąjungos diplomu už 2019 m. 
darbus.
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. Filmo peržiūroje būtinos kaukės.
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VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS PRIIMTI SUTAIKINIMO, EUCHARISTIJOS  
(PIRMOSIOS KOMUNIJOS) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUS

Bernardinų parapija kviečia 9–14 metų vaikus ruoštis Pirmosios Komunijos sakramentui. Pla-
nuojami užsiėmimai vyks grupėmis po 15–18 vaikų, kartą per savaitę, derinant įprastas pamokas 
ir, prireikus, nuotolinį mokymą. Taip pat bus sudaryta galimybė pasirengti Pirmosios Komunijos 
sakramentui anglų kalba. Pamokėlės vyks tiek sekmadieniais, tiek darbo dienomis, vakarais.
Nuotolinė registracija į užsiėmimus vyksta šiuo metu. Registruojantis galėsite pasirinkti jums 
patogų pamokos laiką. Nuoroda į registraciją – https://sites.google.com/view/registracija2021/pagrin-
dinis-puslapis
14–17 metų jaunuolius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Paskaitos vyks pirmadieniais, 
18 val. Norint užsiregistruoti į Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo užsiėmimus, galios ta pati 
nuoroda į registraciją.
Kilus klausimų, skambinkite tel. +370 616 96929 arba rašykite violeta.bernardinai@gmail.com
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MIGRANTŲ IR 
PABĖGĖLIŲ DIENA                                                                          

XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sk 11, 25–29: Ar tu dėl manęs taip karščiuojies?  
Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro

Ps 19. P.: Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis.
Jok 5, 1–6: Jūsų lobiai supuvę

Mk 9, 38–43. 45. 47–48:† Kas ne prieš mus, tas už mus!  
Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! 

Šios dienos 
Evangelija yra tikrai 
kietas riešutėlis. 
Atrodytų, kad yra 
labai paprasta ir 
lengva, nereikli: 

„kas ne prieš mus, tas už mus!“ ir staiga tampa 
nepakeliamai sunki: „jei tavoji ranka traukia 
tave nusidėti, – nukirsk ją!“

Kas yra tas, kuris nevaikšto su Jėzaus moki-
niais, bet naudoja Jėzaus vardą? Ar tai reiškia, 
kad tas žmogus buvo ne krikščionis? Nepriklauso 
Apaštališkai Bažnyčiai? O kaip tada su tais 
šarlatanais, ekstrasensais, būrėjais, kurie irgi 
naudoja Jėzaus vardą? Tai ką, sakysime, kad 
jie yra už mus? Aišku, kad ne! Čia ne religinio 
kulto skirtingumas, bet gyvenimo būdo pasirin-
kimo skirtingumas.

Kad geriau suprastume, pateiksiu pavyzdėlį. 
Labai dažnai pastebiu, kai žmogus turi ypatin-

gas Dievo dovanas, yra labai pamaldus, geras 
žmogus ir brandaus tikėjimo. Tada jis skalpuo-
jamas ir tarkuojamas, kad būtinai privalo eiti 
į seminariją arba į vienuolyną. O jei to nedaro, 
tada neturi teisės naudoti tų Dievo dovanėlių.

Mes esame viską tvarkingai sudėję į gražias 
lentynėles. Ir tos lentynėlės taip sureikšmin-
tos, kad kartais dingsta net visa prasmė. Mes 
kalbame apie tai, kas išrinktasis, o kas ne, 
kas pirmas, o kas paskutinis, kas vertas eiti 
su mumis, o kas nevertas. Apie tai kalbantis ir 
ginčijantis nelieka nei laiko, nei vietos meilei. 
O juk tai yra svarbiausia!  Jėzus paima viską 
ir apverčia aukštyn kojom, kad grįžtų visa ko 
prasmė. Todėl išrinktumo, pirmumo ir vertumo 
vietas užima: taurė vandens, tikintieji mažutė-
liai ir griežtas bei radikalus pasirinkimas eiti į 
Dievo Karalystę.

kun. Deimantas Braziulis
Iš  Bernardinai.lt archyvo

10.01
–

10.03
2021

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

ATLAIDAI

Spalio 1 d., penktadienis

18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Maldos, šlovinimo 
ir susitaikinimo vakaras
22.00 val. Naktinės maldos 
pradžia Šv. Mykolo koplyčioje

Spalio 2 d., šeštadienis 

8.50 val. Naktinės maldos 
uždarymas 
9.00 val. Šv. Mišios 

10.00 val. Labdaringas  
Šv. Pranciškaus bėgimas
16.00 val. Susitikimas su 
Bernardinai.lt
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Guntos Gelgotės ir 
grupės albumo „Apie Mergelę 
Mariją“ pristatymas

Spalio 3 d., sekmadienis

10.00-13.00 val. Kermošius 
bažnyčios šventoriuje

10.30 val. Šv. Mišios ir  
gyvūnėlių laiminimas 
šventoriuje
12.00 val. Agapė vienuolyno 
kieme
13.00 val. Šv. Mišios 
17.00 val. Šv. Mišios
18.00 val. Vakaro malda  
(Šv. Pranciškaus tranzitas)
18.30 val. Dalios Moro-
zovaitės poezijos skaitymas 
bažnyčioje

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 10 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves 
br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

“…Kreipiuosi į visus pasaulio vyrus bei mo-
teris, prašydamas gerai panaudoti Viešpaties 
mums patikėtas dovanas, kad išsaugotume jo 
kūriniją ir padarytume ją dar gražesnę. „Vie-
nas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti ka-
raliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis 
pasišaukė dešimt tarnų, padalijo jiems dešimt 
minų ir tarė: „Verskitės, kol sugrįšiu“ (Lk 19, 
12–13). Viešpats pareikalaus atsiskaityti už 
tai, ką nuveikėme! Siekdami užtikrinti, kad 
mūsų bendraisiais namais būtų tinkamai rūpi-
namasi, privalome tapti vis plačiau apimančiu 
„mes“, vis labiau dalytis bendra atsakomybe, 
būdami tvirtai įsitikinę, jog kiekvienas pasau-
liui daromas gėris yra daromas dabartinėms ir 
būsimoms kartoms. Čia kalbama apie asmeni-
nį ir kolektyvinį įsipareigojimą rūpintis visais 
broliais bei seserimis, kurie ir toliau kenčia, 

mums siekiant įgyvendinti tvaresnę, darnesnę 
ir įtraukesnę plėtrą. Tai įsipareigojimas neda-
rant skirtumo tarp vietinių šalies piliečių ir 
svetimšalių, tarp gyventojų ir svečių, nes tai 
susiję su bendru turtu, ir niekas neturi būti 
atskirtas nuo rūpinimosi juo ir jo teikiamos 
naudos.

Pranašas Joelis pranašavo mesijinę ateitį kaip 
Dvasios įkvėptų sapnų ir regėjimų laiką: „Tada 
išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos, – jūsų 
sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų seni 
žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės 
turės regėjimus“ (Jl 3, 1). Esame kviečiami 
bendrai svajoti. Nebijokime svajoti, svajoti 
kartu kaip viena žmonija, kaip to paties kelio 
bendrakeleiviai, tos pačios žemės sūnūs ir du-
kros – ši žemė yra mūsų bendri namai, o visi 
esame seserys ir broliai (plg. Fratelli tutti, 8)

Link vis plačiau apimančio „mes“
Iš popiežiaus Pranciškaus žinios 107-osios Pasaulinės migrantų  
ir pabėgėlių dienos proga


