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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. 09 MĖN.

Likutis laikotarpio pradžiai: -4334 Eur

09 mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 5606 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 2355 Eur
Iš viso įplaukų: 7961 Eur

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

turtas, remontai) 10092 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 1930 Eur
Iš viso išlaidų: 12022 Eur
09 mėn. balansas "+" ; "-": -4061 Eur
Likutis laikotarpio pabaigai: -8395 Eur

Skola už šiluminę energiją šiai dienai: 
-593,05 Eur
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Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė 

savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas,  

kuris jį tiki, turėtų 
amžinąjį gyvenimą. 

 2 Kor 5, 19   

EVANGELIJA (Lk 18, 9–14)   
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten 

buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų 
viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti 
Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes 
pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin 
ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes 
jis turėjo tenai praeiti. 

Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus 
tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia 
šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai 

nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matyda-
mi, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į sve-
čius!“ 

O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: 
„Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu varg-
šams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu 
keturgubai“. 

Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo iš-
ganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. 
Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas 
buvo pražuvę“. 

ADVENTO REKOLEKCIJOS SU INGRIDA GUDAUSKIENE
Kviečiame dalyvauti bendrose Bernardinų parapijos ir Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino 
pasauliečių pranciškonų brolijos organizuojamose adventinėse rekolekcijose, kurios vyks lapkri-
čio 26-27 dienomis Bernardinų bažnyčios patalpose (III aukšte).
Rekolekcijų tema – „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“. 
Rekolekcijoms vadovaus teologijos daktarė, biblistė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos 
lektorė  INGRIDA GUDAUSKIENĖ.

Rekolekcijų metu vyks konferencijos, dalinsimės savo 
patirtimis, melsimės, šlovinsime Viešpatį, bus galimy-
bė atlikti išpažintį. Norintys dalyvauti rekolekcijose iki 
lapkričio 21 d. turėtų internetu  užpildyti dalyvio re-
gistracijos anketą: https://forms.gle/ctDfiZMNScp8dtSj9. 
Ją rasite ir parapijos interneto svetainėje bei Facebook 
paskyroje Vilniaus Bernardinai. 
Kilus klausimams galite kreiptis į Sigitą (tel. +370 698 
16692, el. paštas baltaduone@gmail.com). 

SEKMADIENIO SRIUBA        
Kiekvieną sekmadienį po 10.30 val. Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite 
paragauti karštos sriubos. Sriubą ant laužo ruoš ir save pristatys parapijoje veikiančios grupelės. 
Kviečiame grupeles aktyviai įsijungti, pranešti Titui (tel. +370 650 74189) apie savo norą gaminti, 
o parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!
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Išm 11, 22 – 12, 2: Visų tu gailingas, nes myli štai visa, kas tik egzistuoja
Ps 145. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
2 Tes 1, 11 – 2, 3a:  Kristaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame

Lk 19, 1–10: † Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę

„Žinutė lietuviams“ – paroda Bernardi- nų kieme

Šios dienos Evangelija – geras akmenukas į 
moralizuotojų ir teisėjų daržą. Jėzus vėl nesilei-
džia įrėminamas į žmonių mąstymo ir įsitiki-
nimo rėmus, nesileidžia vedžiojamas minios. 
Diplomatiškiausias kelias ko gero būtų buvęs jei 
Jėzus būtų tiesiog pamojavęs medyje sėdinčiajam 
Zachiejui, kaip šių dienų pasaulio lyderiai, ir mi-
nia būtų patenkinta ir nebūtų pasipiktinimo. Taip 
pat manau būtų patenkintas ir Zachiejus, juk jis 
troško tik pamatyti Jėzų, bet nesitikėjo sulaukti jo 
dėmesio. Tačiau Jėzus nori duodi daugiau negu 
kad mes norime ar prašome. Ir kokios malonės 
beprašytumėme Dievo, Dievas yra pasirengęs 
visada duoti daugiau. Ir tas daugiau yra Jis 
pats. Dievas duodamas bet ką, kad ir mažiausią 
smulkmeną Jis duoda per tai save. 
Jericho miestas, kurio pavadinimas išvertus 
reikštų – mėnulį o tai išreiškia kintamumą, 

nepastovumą. Ir šis miestas atspindi ir ten g yve-
nančius žmones. Zachiejus ir gi pakito susitikęs 
su Kristumi. Žmogų keičia susitikimas su g yvuoju 
Dievu. Ir ypač Dievo dėmesys ir jautrumas žmo-
gui. Zachiejus čia buvo apstulbęs tuo kad Jėzus 
pas jį atėjo, nebijojo ateiti į jo namus. Juk minia 
jį laikė nusidėjeliu, nes muitininkai imdami muitą 
pasidarydavo nešvaraus pelno ir iš to pralobdavo. 
Zachiejus pasiryžęs viską atitaisyti keturgubai. Ir 
Jėzus priima jo norą pasitaisyti, pasikeisti. 
Jėzus nebijo ką žmonės apie mus sako ir jam 
nesvarbu ką jie pagalvos. Žinokime viena, Jis ras 
būdą ateiti ir pas mus, nors aplink mus esantys 
žmonės labai saugos nuo Jo savo nuomonėmis, 
pažiūromis ir taisyklėmis. 
  

kun. Deimantas Braziulis 
iš Bernardinai.lt archyvų NAUJA PARODA BERNARDINUOSE        

Vienuolikos Lietuvos dailininkų sąjungos naujų narių darbų  paroda. Paroda bus atidaryta nuo 
spalio 28 iki lapkričio 30 d. Bernardinų III a. galerijoje. Kviečiame apsilankyti!

KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ.SAKRAMENTO        
Kviečiame kiekvieno mėnesio II-ąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių 
koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente – „Pa-
silikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu (Jn 15,1-8).

FILMO VAKARAS SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM      
Spalio 31 d., pirmadienį, 18.30 val. kviečiame į filmo vakarą su 
br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime  režisieriaus Federico Fellini filmą „Orkestro repetici-
ja“ (Prova d‘orchestra“, 1978).
Italijos televizijos užsakymu gimusiame eksperimentiniame fil-
me Federico Fellini dokumentiniu stiliumi užgroja jausmingą, 

avangardišką ir sarkastišką gyvenimo pokario Europoje alegoriją. Jis pasirenka XIII amžiaus 
bažnytėlėje repetuojančio simfoninio orkestro metaforą, kuria vaizduoja visą žmoniją kamuojan-
čias kasdienines problemas. 
Filmas įgarsintas lietuvių kalba. 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.

LAPKRITĮ Į VILNIŲ KVIES AUŠROS VARTŲ ATLAIDAI      
Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo 
Motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina (Sveika, Karaliene).
Kiekvienai Atlaidų dienai parinkta vis kita maldos Salve Regina eilutė. 
Atlaidų dalyviai ir visi tikintieji kviečiami apmąstyti kiekvieną iš jų, at-
rasti sau svarbių dvasinių įžvalgų, semtis vilties patiems ir nešti ją į savo 
aplinką.
Sekmadieniais 11 ir 13 val. šv. Mišios bus aukojamos prie atverto Auš-
ros Vartų koplyčios lango, kasdien 11 ir 19 val. aukojamos šv. Mišios 

– transliuojamos per Marijos radiją.
Lapkričio 13 d., sekmadienį, 11 ir 13 val. prie atverto Aušros Vartų ko-
plyčios lango šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai.
Atlaidai baigsis lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupo metropolito Ginta-
ro Grušo aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis. Daugiau informa-
cijos: https://www.vilnensis.lt/ausros-vartu-atlaidai-2022/

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., antradienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30, 13.00  ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas.  
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 7.30 val., 
šv. Mišios  Bernardinų kapinėse, Užupyje – 18 val. 

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius 
oktava (aštuondienis). Melsimės aukotojų intencijomis visose  
šv. Mišiose įprastu laiku. Savo mirusių artimųjų vardus galima 
užrašyti zakristijoje į specialią knygą.  

BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI IŠ KALVARIJOS IR KLAIPĖDOS       
Lapkričio 6 d. 13 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai iš Kalvarijos – choras „Sonan-
tem“, choro vadovė Ausma Sakalauskaitė ir Klaipėdos universitito mišrus choras „Pajūrio aidas“, 
meno vadovas doc. Algirdas Šumskis. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti svečių koncerto.


