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

PRANCIŠKUČIAI
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paau-
glių bendruomenės – Pranciškučių. Pranciškučiai į grupelę renkasi kiekvieną penktadienį nuo  
16 val. Bernardinų jaunimo centro rūsyje (Maironio g. 10–3, Vilnius). Ugdomi pagal pranciško-
nišką dvasingumą, vaikai pradeda geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Su-
sirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu 
žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius, paminėsime svarbias liturgines šventes ir dalyvausime 
šventosiose Mišiose. Daugiau informacijos: Vadovė Paulina +370 678 75408.

KONCERTAS „ŽYDIŠKI MOTYVAI ATMINTIES LABIRINTE“
Rugsėjo 26 d. (antradienį) 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyks koncertas „Žydiški 
motyvai atminties labirinte“, skirtas Lietuvos žydų genocido aukų atminimui. Koncerte dalyvaus 
Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ bei Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, solistai 
Tamar Nugis (baritonas), Anne Derouard (sopranas), Magali Palies (mezzo sopranas), aktorius 
Vytautas Anužis. Dirigentas Amaury du Closel (Prancūzija). Koncerto programoje - Jono Jurkūno 

„A vogn shikh“ premjera, Alexander von Zemlinsky „Psalm 23“, Erich Zeisl „Requiem ebraico“ 
premjera Lietuvoje. Renginį organizuoja VšĮ „Pax et Bonum“ ir choras „Jauna muzika“. Įėjimas 
laisvas.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS 
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 15 d. 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
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VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS  
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (9–14 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentams, bei jaunuoliai 
(15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams 
bus registruojami: 
rugsėjo 19 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 26 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima tel. +370 616 96929  
(Vidmantė) ir vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo 
metus, prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus 
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms. 
Spalio 15 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijoje pradžią. 
Kartu švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyva-
vimas būtinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei bažnyčios skelbimų lentoje.

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. 

EVANGELIJA (Mt 18, 15–20)  
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  
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XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
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

Šilinės su palaimintuoju Teofiliumi

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 
brolio sargas?!“ Tokiu atsakymu Kainas nori 
išsisukti nuo jam Dievo keliamo klausimo. Jis 
savo sąžinėje Abelio savo broliu nelaiko ir nieko 
apie jį nenori žinoti. Tačiau Dievas, klausda-
mas: Kurgi 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 interesams, kitiems žmonėms, 
jų kančioms ir nelaimėms yra skaudi klaida ir 
nuodėmė. Abejingumą lemia ir netikrumas, kad 
žmogaus aktyvūs veiksmai prieš blogį susilauks 
kitų pritarimo ir bus palaikomi, kad jis neliks 
vienišas ir bendromis pastangomis blogis bus 
nugalėtas. Abejingumas dažnai reiškiasi kaip 
dorovinis bukumas, šiurkštumas, cinizmas, 
nejautrumas kitiems žmonėms, taip pat kaip 
pareigos, atsakomybės, sąžinės atrofija. Lenkų 
rašytojas Brūnas Jasenskis 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 žmogžudystės.“<…>

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 išvengti 
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“

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje švenčiame di-
džiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
atlaidus. Šiluvos piligriminę šventovę Dievo 
Motinos gimtadienio proga ir šiemet aplan-
kys dešimtys tūkstančių piligrimų, nuo savo 
kasdienybės atitrūkdami į 
žmogui būtiną Dievo gar-
binimo aplinką, pasisem-
dami džiaugsmo ir vilties 
savo gyvenimo bei darbų 
atnaujinimui, melsdami 
Viešpaties gailestingumo 
kenčiantiems, nutolusiems, 
paklydusiems. Šiluvą šie-
met aplankys ir ypatingas 
piligrimas – pal. Teofilius 
Matulionis, tapsiantis dar 
vienu mūsų maldų Šiluvo-
je užtarėju iš arti prisilie-
čiant prie čia atkeliavusių 
jo relikvijų. Birželio 25-ąją 
palaimintuoju paskelbtas 
Teofilius Matulionis į Ši-
luvą atkeliauja didžiajame 
relikvijoriuje, prie kurio 
vyko ir beatifikacijos Mišios Vilniuje.

Su relikvijomis į Šiluvą ir į kiekvieno čia apsi-
lankančio žmogaus širdį nori žengti pats Kris-
tus – tikėjimo kankinys palaimintasis Teofi-
lius, kaip ir kiti šventieji, tebėra gyvas Kristaus 
nešėjas ir Jo atvaizdas.

Šiais Palaimintojo Teofiliaus metais pagrin-
dinį atlaidų sekmadienį rugsėjo 10-ąją su Teo-
filliumi ir Lietuvos vyskupais melsimės už vi-

sus lietuvius pasaulyje, kad geriau suvoktume 
savo atsakomybę gimtinei. Ištikimoje Teofi-
liaus kunigiškoje tarnystėje įkvėpimo ir pagal-
bos prašysime kunigams. Be to, Kunigų dieną, 
rugsėjo 13-ąją, melsimės ir ekumeninėse Taizé 

pamaldose atmindami tė-
višką kunigo ir vyskupo 
Teofiliaus širdį, kuri buvo 
pasirengusi nuolat patar-
nauti žmonėms nežiūrint 
konfesijų, tautų ar sienų...

Kauno arkivyskupijos ga-
nytojai, kunigai, diakonai, 
seminaristai, vienuoliai, 
jaunieji savanoriai, cho-
ristai iš įvairių Lietuvos 
kraštų, Šiluvos parapija ir 
visi atlaidų rengėjai bei tal-
kininkai laukia piligrimų 
ir yra pasirengę jiems kuo 
nuoširdžiausiai pasitar-
nauti – prie altoriaus, prie 
klausyklos, aikštėje prie 
palapinės, pavadintos „Tu-
riu tau laiko“, ir visur, kur 

reikės patarnavimo, pagalbos, informacijos ar 
tiesiog gero žodžio bei žmogiško dėmesio.

Su Dievo Motinos, palaimintojo Teofiliaus 
gyvenimo nuolankumu priimkime vieni kitų 
patarnavimą ir džiugiai švęskime Marijos Gi-
mimo šventę. Jų užtariami pačiomis įvairiau-
siomis intencijomis Šiluvoje malda apkabin-
kime Lietuvą ir švęskime gyvenimą – vieni su 
kitais ir su Dievu!

„ICHTUS“ KVIEČIA Į ŠLOVINIMO MUZIKOS MOKYKLĄ
Daugiau nei 10 metų Bernardinų bažnyčioje tarnaujanti grupė ICHTHUS vaikus nuo 9 m. 
ir jaunimą iki 30 m. kviečia į šlovinimo muzikos mokyklą. Pirmasis susitikimas įvyks š. m.  
spalio 16 d. Visą informaciją rasite internetinėje svetainėje www.slovinimomokykla.lt


