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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
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VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. RUGSĖJĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -2757 Eur

Rugsėjo mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 6505 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 398 Eur
Iš viso įplaukų: 6903 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 8188 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 2537 Eur
Iš viso išlaidų: 10725 Eur

Rugsėjo mėn. balansas " +" ; "-": -3822 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -6579 Eur
Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga 

minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Ti-
miejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog 
čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: 

„Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs! „Dau-
gelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau 
šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 

Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės 

EVANGELIJA (Mk 10, 46–52)  
pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kel-
kis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, 
pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: 

„Ko nori, kad tau padaryčiau?“ 
Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ 
    Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas 

išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė 
paskui Jėzų keliu. 

Nr. 719

Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį 
ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija.  2 Tim 1, 10b   

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Bernardinų parapijoje renkama vaikų pasiruošimo Susitaikinimo ir 
Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) bei Krikšto sakramentams gru-
pė, kurioje bus dėstoma anglų kalba. 
Vilnius St. Francis (Bernardine) parish invites children to prepare 
for the Sacraments of Confirmation, Reconciliation, Eucharist and 
Baptism in english.
Dėl registracijos į šią grupę kreiptis el. paštu / registration  via e-mail:   
giedrei.povilaitytei@gmail.com, arba/or +370 69141714 (Giedrė) 

Taip pat ruoštis Sutvirtinimo, Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams šiemet vėl kviečiame 
kurčiuosius. Registracija el.paštu vidmante.bernardinai@gmail.com

KVIEČIAME KURČIUOSIUS KARTU ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS
Kiekvieną sekmadienį 13.00 val. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus verčiamos gestų kalbos vertėjo.  
Kviečiame dalyvauti ir šia žinia dalintis.

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU 
Sekmadieniais, per 10.30 val. rytines šv. Mišias žodžio liturgijos metu Senojoje zakristijoje 
veikia vaikų tarnyba, kurią organizuoja Pranciškoniškasis jaunimas. Tėveliai kviečiami vaikus 
nuvesti į senąją zakristiją.

PASIKEITIMAI BESIRUOŠIANTIEMS PRIIMTI SANTUOKOS SAKRAMENTĄ 
Nuo sausio 1 d. sužadėtiniai, besiruošiantys Santuokos sakramentui, turės kreiptis į parapiją 
likus ne mažiau kaip penki mėnesiai iki jo priėmimo.
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Jer 31, 7–9: Akluosius ir raišus aš guosdamas parlydėsiu
Ps 126. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Žyd 5, 1–6: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu
Mk 10, 46–52: † Padaryk, kad praregėčiau!ų 

Bartimiejaus šauksmas „Jėzau, pasigailėk 
manęs“ ilgainiui tampa Bažnyčios malda, tarsi 
atsidūsėjimu, tarsi paskutinės pagalbos šauks-
mu. Kodėl paskutinės? Mat šaukdamiesi Jėzaus 
viuomet atsiduriame ribinėje, aštrioje, egzisten-
cinėje situacijoje. Ir Jėzus yra pati galutinė mūsų 
tikrovė, eschatologija – Jis laikų pilnatvė, praeitis 
ir ateitis, Būtis, kuri viskam davė pradžią ir kurios 
įgalinti esame mes. Jei šaukiamės Jėzaus – šau-
kiamės būtent tokios Būties, šaukiamės Atpirkėjo 
vardo ir baimė mus palieka: atsiduriame Jo Prisi-
kėlime ir Amžinybėje.

Bartimiejus prie kelio sėdėjo. Ir mes, šaukdamiesi 
šiandien Jėzaus, ne tik esame egzistencinėje riboje, 

bet dažnai atsiduriame ir pasaulio paribiuose – 
kaip tie, kurie neįdomūs, nereikalingi ir net kvaili. 
Tačiau nenustokime šauktis Jo Vardo. Tai viltis, 
kad išgirs ir tie, kurie skuba plačiaisiais keliais. 
Tai mūsų liudijimas ir jų praregėjimo galimybė. 
Mums, tikintiems ir išpažįstantiems, pati malda 
jau yra praregėjimas. Kaip anam aklam elgetai. 
Malda yra praregėjimas, nes joje glūdi įsitikini-
mas, jog girdima ji paties Dievo, kuri visa tvėrė 
ir tebetveria. Taip atsiveria tikėjimo akys – akys, 
matančios Visagalį, gailestingai prisiimantį žmo-
gaus likimą Kristuje Jėzuje.

Br. Arūnas Peškaitis OFM

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS
Lapkričio 23–25 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pran-
ciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos rudens rekolekcijos, kurių tema: 

„Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo 
darbų?“ /Jok. 2, 14/”. Rekolekcijoms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. 
Rekolekcijų metu vyks dvasinės konferencijos, dalinsimės savo patirtimis, 
melsimės, šlovinsime Viešpatį, eisime Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią, 
bus galimybė atlikti išpažintį.
Registracija į rekolekcijas – iki lapkričio 19 d., užpildant anketą interne-

tinėje svetainėje www.bernardinuparapija.lt
Taip pat galima kreiptis į Alvydą (tel. +370 698 37506, el. p. alvydas.baltaduonis49@gmail.com). 
Rekolekcijų dalyvio auka – 40 EUR. Dienotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.

JAU METUS SKAIČIUOJANTI  IR TRADICIJA TAPUSI GRAŽI INICIATYVA  
PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE". 
Lapkričio 8 d. pradėsime 18 val. šv.Mišiomis - Adoracija, užtarimo malda ir šlovinimas!
Norinčius ir galinčius prisijungti prie šlovintojų balsu, instrumentu, malda, dovanotu laiku – 
kviečiame! 
Esate laukiami visi ! Viešpats džiaugiasi savo šlovinančiais vaikais! 
Susisiekite el. paštu viena.kristuje@gmail.com. Repeticija numatoma lapkričio pradžioje. 
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Solvita, tel. +370 628 48948 

                 VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS
Lapkričio 1 d., ketvirtadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val. 
Lapkričio 2 d., penktadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. 
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 7.30 val. 
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių Mišių li-
turgija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų 
bažnyčios.

VĖLINIŲ OKTAVA
Lapkričio 1–8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius 
oktava (aštuondienis). Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis. 
Lapkričio 1 d., ketvirtadienį, ir 4 d., sekmadienį, gedulinių Mišių 
liturgija vyks 17 val. Vė¬linių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 3 
d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į speci-
alią knygą. 

IŠKILMINGOS MIŠIOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI –  
IEŠKOME GERADARIŲ

Siekdama deramai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio parapija kartu su VŠĮ „Pax et Bonum“ rengiasi pristaty-
ti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, žinomo sakralinės muzikos 
kompozitoriaus Vaclovo Augustino šiai iškiliai progai specialiai sukurtą muzikinį 
kūrinį ,,Missa pro centesimo anno restitutionis Lituaniae“. 
Lapkričio 24 d. 19 val. įvyks minėto kūrinio premjera Vilniaus Bernardinų baž-
nyčioje, kurią įrašinės ir transliuos Lietuvos televizija. Esame įsitikinę, kad šis jau-

dinantis, poetiškos ir didingos muzikos kūrinys, kurio atlikime dalyvaus vieni geriausių Lietuvos 
atlikėjų: choras ,,Jauna muzika“, Klaipėdos kamerinis orkestras, Kauno šiuolaikinio šokio teatras 

„Aura“,  jaunosios kartos talentingosios solistės, kurias gerai žino jau ir užsienio šalių žiūrovai, 
Lina Dambrauskaitė (Londono Karališkosios operos stažuotoja) ir Mil-
da Baronaitė - Gudeikienė, taps įvykiu Lietuvos muzikiniame gyvenime.
Norėdami į koncertą pakviesti būrį žinomų atlikėjų ir garantuoti jo ko-
kybišką, profesionlų įgarsinimą bei apšvietimą, to negalėtume padaryti 
be rėmėjų pagalbos. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros tary-
ba, tačiau jo įgyvendinimui dar trūksta 2000 eurų.
Ieškome geradarių ir maloniai prašome prisidėti finansiškai prie šio 
neeilinio  projekto įgyvendinimo.
Su Jūsų pagalba Iškilmingos Šimtmečio Mišios suskambės pilna jėga 
ir taps prasminga dovana minint mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį.
Paramą galima pervesti į parapijos sąskaitą LT30 7300 0101 3343 9118 
mokėjimo pavedimo paskirties laukelyje įrašant: koncertui „Šimtmečio 
mišios“ arba palikti zakristijoje ant voko užrašius aukos paskirtį.


