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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. Andrius Nenėnas 
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

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2022 M. 08 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -3443 Eur

08 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6978 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 1758 Eur
Iš viso įplaukų: 8736 Eur

08 mėn. išlaidos:
1. Ūkinės išlaidos (šildymas, personalo išlai-
kymas, paslaugos, bažnyčios puošimas, ryšio 
ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas, remontai) 8797 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 830 Eur
Iš viso išlaidų: 9627 Eur
08 mėn. balansas "+" ; "-": -891 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -4334 Eur

Skola už šiluminę energiją šiai dienai: 
-2341.73 Eur

Pasaulinė migrantų  
ir pabėgėlių diena
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Jėzus Kristus,  
būdamas turtingas,  

tapo vargdieniu, 
kad jūs taptumėte 

turtingi per jo neturtą.  
2 Kor 8, 9

EVANGELIJA (Lk 16, 19–31)   
Jėzus pasakė fariziejams: 
„Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo 

purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien iš-
taigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų 
gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 
Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo 
turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižyda-
vo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų 
nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi 
turtuolis ir buvo palaidotas. 

Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė 
akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobs-
tyje Lozorių. Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, pa-
sigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, 
suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man 
liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje'. 

Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad 

tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o 
Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė 
paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų žioji 
neperžengiama bedugnė, 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 
brolius,– tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų 
į šią kančių vietą'. 

Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei prana-
šus, tegul jų ir klauso!' O anas atsakė: 'Ne, tėve 
Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas 
juos, jie atsiverstų'. 

Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso 
Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš 
numirusių prisikeltų'“. 

SAADIA BAHATO KNYGOS  
„IŠ VAIKYSTĖS ROJAUS Į PRAGARĄ IR ATGAL“ SUTIKTUVĖS       

Rugsėjo 25 d. 18.30 val. kviečiame į gyva legenda tapusio litvako Saadia Ba-
hato (Bokšickio) autobiografinės knygos „Iš vaikystės rojaus į pragarą ir atgal“ 
sutiktuves Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Knygos 
pristatyme dalyvaus specialiai iš Izraelio atvykęs Saadia Bahatas, knygos vertėjas 
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas, smuikininkas 
Vytautas Mikeliūnas, publicistas Donatas Puslys, Pasaulio tautų teisuolių Jukne-
levičių sūnus Romualdas Juknelevičius. 
Rugpjūčio pabaigoje Vilniaus žydų viešosios bibliotekos labdaros ir paramos fon-

do išleistoje autobiografinėje knygoje – Saadios Bahato gyvenimo istorija, kupina sunkiausių 
išbandymų Holokausto metais. Renginys skirtas Lietuvos žydų genocido aukų atminimui.

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM       
Rugsėjo 26 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su br. kun. Arū-
nu Peškaičiu OFM. Žiūrėsime filmą „Gandis“ (angl. Gandhi). Tai 1982 m. re-
žisieriaus Richard Attenborough sukurtas epinis biografinis filmas apie Indijos 
tautinio išsivadavimo lyderio Mohando Gandhi gyvenimą. Pagrindinį vaidmenį 
suvaidino Ben Kingsley. 55-osios Oskarų teikimo ceremonijos metu filmas lai-
mėjo 8 Oskarus, taip pat 30 kitų prizų bei pelnė dar 16 nominacijų. Filmą žiūrė-
sime su lietuviškais subtitrais. 
Peržiūra vyks Bernardinų bendruomenės centre, Maironio g. 10, Vilnius (įėjimas 
iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu padiskutuoti, pasidalinti įžvalgo-
mis. Daugiau informacijos: Titas, tel. +370 650 74189
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už pagalbą ir bendradarbiavimą organizuojant 
šiųmetį minėjimą.
Šių metų spalio 2 dieną, 10 30 val. kviečiame 
visus ateiti bei atsinešti ir savo mylimus gyvū-
nėlius į Šventas Mišias, kurios vyks Šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio bažnyčioje (Bernardinų parapi-
joje). Mišių metu broliai pranciškonai laimins 

gyvūnus, jų šeimininkus bei melsis už juos.
Po Šventų Mišių, bažnyčios kiemelyje Jūsų 
lauks veterinarijos gydytojai pasiruošę nemo-
kamai paskiepyti augintinį nuo pasiutligės. 
Jeigu augintinį reikalinga paženklinti – šią 
paslaugą suteiks renginyje dalyvaujantys vete-
rinarijos klinikos gydytojai. 
Šio renginio idėja pažymėti gražią tradiciją – 
gyvūnų globėjo dieną atkreipti visų neabejin-
gųjų dėmesį į gyvūnų sveikatą bei gerovę.
Renginio metu taip pat turėsite galimybę 
pabendrauti su veterinarijos specialistais, pa-
klausti Jums rūpimų klausimų, taip pat suda-
lyvauti smagiuose žaidimuose ir laimėti prak-
tiškų dovanėlių.
Lauksime Jūsų!
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Am 6,1a. 4–7: Lėbautojai eisite dabar į tremtį
Ps 146. P.: Mano siela, Viešpatį garbink!

1 Tim 6, 11-16:  Išlaikyk įsakymą, iki pasirodant Viešpačiui
Lk 16, 19–31: † Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes.  

Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti

Tradiciškai paminėkime Gyvūnų gerovės dieną kartu

Spalio 2 d., sekmadienis

9.00 val. Šv. Mišios anglų k.
10.30 val. Šv. Mišios su naminiais gyvūnais,  
gyvūnų laiminimas. Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos ir pranciškonų renginys 
gyvūnų globos tema šventoriuje
Po šv. Mišių – Agapė vienuolyno kieme.  
Sriuba vaišina broliai Evaldas ir Julius.
13.00 val. Šv. Mišios
17.00 val. Šv. Mišios

Spalio 3 d., pirmadienis 

12.00 val. Šv. Mišios 
18.00 val. Tranzitas – šv. Pranciškaus  
Asyžiečio mirties-gimimo Dangui minėjimas. 
Mišparai 
19.00 val. Živilės Mackevičiūtės autorinių 
dainų vakaras ir naujo albumo „Apie tikrovę“ 
pristatymas (3 a. salėje)
Spalio 4 d., antradienis

7.30 val. Šv. Mišios 
18.00 val. šv. Pranciškaus Asyžiečio – parapijos 
globėjo iškilmės. Šv. Mišios

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO  

ATLAIDAI
KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI ŠV. PRANCIŠKAUS ATLAIDUS VILNIAUS BERNARDINUOSE

10.02
–

10.04
2022

SUAUGUSIŲJŲ PASIRENGIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS      

Prasidės spalio mėnesį. Registracija į paskaitas vyks spalio 9 d., 14 val. Bernardinų bažnyčioje. 
Suaugusiųjų pasiruošimą įkrikščioninimo sakramentams ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, 
paskaitos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val. nuo spalio 9 d. iki gegužės mėn.

ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ      

Mieli parapijiečiai, nuo spalio 2 d., kiekvieną sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios bus 
verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Paulina padės dalyvauti liturgijoje klau-
sos negalią turintiems žmonėms.

Gyvūnų globėjo Šventojo Pranciškaus Asyžie-
čio dienos išvakarėse, bei pažymint 2022 – uo-
sius, kaip gyvūnų gerovės metus, Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) tra-
diciškai kviečia paminėti šią dieną drauge su 
augintiniais.

„Pagrindinis šiųmetės šventės akcentas – Šven-
tosios Mišios daugelyje Lietuvos bažnyčių. 

Džiaugiamės galėdami sukviesti žmones ir jų 
gyvūnus augintinius pabūti kartu, pabendrau-
ti su veterinarijos specialistais, padėkoti vieni 
kitiems, tikėjimu, meile bei rūpestingumu 
užpildyti savo širdis“, – sako VMVT atstovas 
spaudai Rosvaldas Gorbačiovas, ypatingai 
dėkodamas Vilniaus Šventojo Pranciškaus 
Asyžiečio parapijos broliams Bernardinams 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI       
Kviečiame sutuoktinių poras dalyvauti ir dovanoti laiką vienas kitam! Rekolekcijas 
veda trys-keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Dalyvių amžius ir santuokos stažas 
neribojamas.

ARTIMIAUSIŲ PAMATINIŲ SAVAITGALIŲ VIETA IR LAIKAS:
Spalio 21-23 d. savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilnius) 

Lapkričio 11-13 d. savaitgalis Truskavos rekolekcijų namuose (Panevėžio raj.) 
Gruodžio 2-4 d. savaitgalis Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.) 
Daugiau informacijos ir registracija į rekolekcijas: sutuoktiniususitikmai.lt

VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA       
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų – 
susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: tel. +370 678 75408, Paulina. 

Rugsėjo 25 d. sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių Sutuoktinių susitikimų bendruomenė kvie-
čia į agapę Bernardinų vidiniame kiemelyje.


