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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

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 18 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 25 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima telefonu: +370 616 96 929 
(Vidmantė) ir  el.paštu vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo me-
tus, prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus 
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms. 
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Savo valia Tėvas pagimdė 
mus tiesos žodžiu, 

kad mes būtume tarsi 
pirmienos jo kūrinių tarpe.

Jok 1, 18

BERNARDINŲ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA
Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų prisijungti į Pranciškoniško jaunimo būrio.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į 
Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim! :) 

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 14 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

KONCERTINĖS MIŠIOS GINKLUOTAM ŽMOGUI
Rugsėjo 2 dieną, 19.00 val. Bernardinų bažnyčioje skambės Britų kompozi-
toriaus Karlo Jenkinso  „Ginkuotas žmogus: Mišios už taiką“. 
Atlikėjai: Pasvalio choras „Canticum novum“, Šiaulių choras „Atžalynas“, 
Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave Vita“ bei „Sekmadieninis va-
rio dūdų orkestras“. Dirigentas – Tadas Šileika. 

ALFA KURSAS JAUNIMUI   
Spalio 1 d. 18.30 val. Bernardinuose startuoja Alfa kursas jaunimui! Kviečia-
me jaunimą nuo 16 iki 35 m. registruotis ir dalyvauti. Laukia 12 susitikimų ir 
vienas gausių malonių kupinas savaitgalis. Kursas yra puiki galimybė atsakyti 
į gyvenimo ir tikėjimo klausimus bei atrasti bendraminčių. Registracija vyksta 
www.bjcentras.lt, klausimams: +370 691 41714 arba alfajaunimui@gmail.com.

Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiš-
kintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai 
kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis 
(tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat farizie-
jai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo 
tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat su-
grįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, 
yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sek-

EVANGELIJA  
(Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)  

dami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių 
bei varinių indų plovimo. 
Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klau-

sia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių 
papročio ir valgo suterštomis rankomis?“ 

Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmai-
nius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta 
šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo 
manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami 
žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo 
įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papro-
čių“. 

Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Pa-
klausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, 
kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. 
Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“.  
Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti suma-
nymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudys-
tės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta,  
begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neiš-
manymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus 
ir suteršia žmogų“. 
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Įst 4, 1–2. 6–8: Jūs nieko nepridėkit prie žodžių, kuriuos aš jums perduodu.  
Laikykitės Viešpaties įstatymų

Ps 15. P.: Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?
Jok 1, 17–18. 21b–22. 27: Būkite žodžio vykdytojai

Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23: † Atmesdami Dievo įsakymą,  
jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo 

 

Iš žmonių širdies 
Prisiminkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kris-

taus žodžius: „Mylėkite savo priešus, darykite 
gera tiems, kurie jūsų nekenčia“. Pats mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus, kurio pėdomis turime 
sekti, jį išdavusį žmogų vadino savo draugu ir 
laisva valia pasidavė budeliams. Taigi mūsų 
draugai yra tie, kurie be priežasties mus vargina 
ir kamuoja, žeidžia ar žemina, kelia skausmą 
ar kančią, tampa mūsų kankinystės ir mirties 
kaltininkais. Juos mes turime mylėti, labai 
mylėti, nes už visa, ką jie mums padaro, mums 
suteikiamas amžinasis g yvenimas.

Mes turime nekęsti savo žemesniosios prigim-
ties su jos ydomis ir nuodėmėmis, nes, mėg-
dama pasaulietišką gyvenimų, ji gali atskirti 
mus nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus meilės 
ir amžinojo g yvenimo, traukdama žemyn į 
pragaro gelmes. Dėl savo pačių kaltės esame 
sugedę, apgailėtini, nepažįstantys jokio gėrio, 

godūs ir trokštantys daryti vien blogį, kaip sako 
Viešpats Evangelijoje: „Iš vidaus, iš žmonių 
širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, 
vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godu-
mas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, 
šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos 
blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų". 
Su meile, kuri yra Dievas, aš meldžiu visų savo 
brolių - tiek ministrų, tiek jų valdinių - atmesti 
visokį prisirišimą, visus reikalus bei rūpesčius 
ir tarnauti, mylėti, šlovinti bei garbinti mūsų 
Viešpatį Dievą tyra širdimi ir protu, nes šito Jis 
užvis labiausiai trokšta. Įkurkime savo viduje 
buveinę, kur Jis galėtų apsig yventi, Jis, Vieš-
pats Dievas visagalis - Tėvas, Sūnus ir Šventoji 
Dvasia. Jis pats mums sako: „Todėl visą laiką 
budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti 
visų būsimų jų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus 
Sūnaus akivaizdoje".

Šv. Pranciškus Asyžietis, †1226

Brangieji,
Džiugu Jus matyti sugrįžusius po vasaros atostogų į mūsų, Bernardinų, parapijos veiklas ir  

tarnystes.  Mums, broliams, Jūs visi esate neįkainojama parama ir pagalba. Suvienyti  
Viešpaties dvasios galime dar labiau patirti bendruomeninį džiaugsmą ir bičiulystę.  

Dėkoju organizatoriams už parapijos vasaros stovyklą, kupiną Dievo artumos, bendrystės ir 
patirčių. Dėkoju parapijos chorams, kurie vasaros metu giedojo per šventes. Taip pat  dėkoju 
parapijos vaikams, dalyvavusiems sporto stovykloje. Mes tikime, kad Dievas yra visur, todėl   

atliekame visus darbus šlovindami Jo gailestingumą (Šv. Klemensas Aleksandrietis).  
Tad kiekvieną akimirka, kad ir kur būtume ar ką veiktume, esame susivieniję su Dievu. 

Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir  grupelių vadovams,  
vėl pradėjusiems darbus. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti 

į parapijos gyvenimą ir jos veiklas. 
Tegul visa tai tarnauja didesnei Dievo garbei!

Jus mylintis brolis Evaldas Darulis OFM

Bernardinų parapijos stovykla yra svarbi ir 
brangi savaitė kiekvienais metais. Ji vis kitokia, 
suteikia naujų patirčių ir emocijų. Su šia stovykla 
augu ir aš pati, keičiasi mano tikslai, vaidmenys 

Parapijos vasaros stovykla. Liudijimai
ir užduotys stovykloje. Džiaugiuosi žmonėmis, 
kurie jau metai iš metų lydi mane stovykloje. 
Didelius sentimentus stovykla man kelia ir dėl 
to, kad tai vieta, kurioje prarandu laiko nuovoką. 

Supanti gamta įkvepia naujai dienai, kurią visi 
pasitinka ir palydi su malda. Esu laiminga, kad 
šioje stovykloje su manimi keliauja patys bran-
giausi žmonės, su kuriais kartu mokomės, tyri-
nėjame ir galime skirti laiko vienas kitam. Toks 
laikas dovanoja pačius nuoširdžiausius pokalbius, 
momentus ir prisiminimus, kurie išlieka visus 
metus, o išties manau, kad išliks ir visą gyveni-
mą. Jaučiuosi palaiminta, kad kiekvienais metais 
esu šios stovyklos dalis. Ugnė Aleksandravičiūtė

Tolieja mums, man ir mano vyrui, buvo penk-
ta. Per tą laiką lūkesčiai stovyklai nurimo. Nesa-
kau, kad nesitikiu  gero oro, šilto ežero vandens, 
žemuogių pievoje. Buvo viena vasara, kai maudė-
mės lietui lyjant. Nuolatos. Atsargiai pagalvoju 
apie kitokį maitinimą, bet pati nieko nedarau, 
tai ir nieko nesakau. Prisipažinsiu, pagalvoju 
taip pat, kad jau gal laikas užleisti stovyklą ki-
tiems. Bet tada pamatau žmones, kuriuos per 
tuos metus sutikau ten. Pažinau juos. Per juos 
geriau pažinau ir save. Man gera, kad galėjau su 
tais žmonėmis pabūti kitoje, ne namų, aplinkoje, 
kad turėjome laiko pakalbėti apie tikėjimą. Ne-
būtinai tiesmukai, bet visa, kas aplink jį – ryto ir 
vakaro valandų liturgija, šv. Mišios, šlovinimas 

kartu ir išpažintys. Ir broliai pranciškonai. Na, 
žinoma,  ypatinga malonė šiemet buvo lektorius 
brolis Simone di Gesu. Ir dar. Stovykloje pasta-
raisiais metais skamba muzika. Jos daug! Įvairios 
ir ne tik per talentų vakarą. O talentų vakaras! 
Apsiverkti galima, kokie auga talentais apdova-
noti vaikai. Mūsų! Reikia ten būti, kad viską pa-
tirtum pats. Daiva

Svarbiausia ką galiu pasakyti, tai - tokių 
stovyklų galėtų būti metuose net ne viena!  
Man ir visai mano šeimai - mano žmonai 
Kristinai ir visiems trims vaikams  ši stovy-
kla yra tikras ramybės, išminties, gyvenimo 
džiaugsmo šaltinis. Elementas, kuris užkrau-
na visiems metams ir skatina gyventi tikrąja 
to žodžio prasme. Ne vartoti, o gyventi; ne iš-
sireikšti, o išklausyti; ne užpildyti, o išsilieti... 
Mes, net nebūdami bernardinų parapijie-
čiai, esame priimti į jūsų šeimą ir už tai 
esame labai jums, organizatoriai, dėkingi! 
Krikščionybė yra mūsų šeimos gyvenimo bū-
das ir net merdėjančioje mažesnio miestelio 
krikščionių bendruomenėje po susitikimų su 
jumis,randame stiprybės toliau gyventi ir veik-
ti...  Egidijus


