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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 9–12 val. ir 13–17 val., V 9–12 val.  
(lankytojai priimi 9–12 val., išskyrus III)  
Kunigas budi raštinėje: III, IV, V 9–11 val., 
16–17.45 val. (IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
http://www.bernardinai.lt/parapija 
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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 3390

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Dar yra laisvų vietų vaikams ir jaunuoliams  
norintiems pasiruošti Krišto, Atgailos, Pirmo-
sios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. 
Norėdami užsiregistruoti skambinkite  
tel. 861696929 Neringai Minkevičienei 

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramentams bus registruojami spalio 12d., 12val. Šv. Mykolo koplyčioje.  

Registruos ir užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

BERNARDINŲ PARAPIJOS RUDENS REKOLEKCIJOS

Pastaba:  
Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui  
bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie  
Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną  
(gegužės 31d.) bus sulaukę 15 metų.

Mieli parapijiečiai, 
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno materialinė būklė blogėja. Galinčius nuoširdžiai 

prašome rasti rėmėjų ar patiems prisidėti prie mūsų vykdomų misijų. Vienuolyno sąskaitos 
numeris LT 85 7044 0600 0154 3390. Būsime labai dėkingi už Jūsų pagalbą.

KVIEČIAME Į PARODAS 

Mieli parapijiečiai, šį sekmadienį, spalio 12 d. pusę valandos po 10,30, 13 ir 17 val. šventų mišių 
galima apžiūrėti mūsų parapijiečių menininkų Ramūno Čeponio ir Sauliaus Vaitiekūno bei  

Vilniaus knygrišių gildijos parodas, eksponuojamas naujai įrengtose parapijos centro patalpose.

Dosnus Kūrėjas šį rudenį žeria auksą, tapo 
gražiausius paveikslus, siunčia šilumą – visaip 
džiugina mūsų akį ir kūną. Būkime šiame 
grožyje ir džiaugsme, bet neapleiskime savo sielos.
Rekolekcijos – tai galimybė surinkti save iš 
naujo. Atpažinti savyje Jo tylą, priartinti save 
prie Jo sumanyto paveikslo. Tai šansas užlieti 
savo sielą Jo auksu – didžiausia tikėjimo ir 
meilės dovana, kuri niekada nesibaigia.

Tad kviečiame Jus į Bernardinų parapijos rudens 
rekolekcijas. Jos vyks lapkričio 7–9 dienomis 
Trinapolio vienuolyne Vilniuje. Rekolekcijose 
lydės mūsų mylimas ir gerbiamas Jo Ekscelencija 
Kauno vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Registracija į rekolekcijas prasidės spalio 20 d. – 
sekite informaciją. Ir jau dabar planuokite savo 
laiką!
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Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: 
„Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su 
karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis 
išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių 
pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. 
Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: 

'Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau 
pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, 
ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!' Tačiau 
kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas 
lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę 
išniekino ir užmušė. 
Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs 

kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir 
padegė jų miestą. 

Mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Tėvas 
teapšviečia mūsų 
dvasios akis, kad 
pažintume, kokia 
yra viltis, į kurią mes 
esame pašaukti. 

Plg. Ef 1, 17–18

EVANGELIJA (Mt 22, 1–10. (11–14)) 

Galop jis tarė tarnams: 'Vestuvės, tiesa, su-
rengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl 
eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į ves-
tuves'. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, 
ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė 
buvo pilna sėdinčių už stalo. 
[Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė 

ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. 
Jis tarė jam: 'Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėda-
mas vestuvių drabužio?' Tasai tylėjo. Tuomet 
karalius liepė tarnams: 'Suriškite jam rankas ir 
kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus 
verksmas ir dantų griežimas'.]

Nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“.
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 VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) BAŽNYČIOS TITULINIAMS 
ATLAIDAMS IR PARAPIJOS 200 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTEI PRAĖJUS

Sunku įsivaizduoti, kad žmogus atmestų 
pakvietimą į vestuves. Juolab kad kviečia ne bet kas, 
o karalius. Be to, yra viskas paruošta, galima tiesiog 
atvykti tuščiomis rankomis.
Tačiau jei kalbame apie amžinybės puotą, jei 

geriau įsižiūrėsime į žmogaus elgseną Dievo 
atžvilgiu, tada ši atsisakymo galimybė tampa reali 
ir suprantama. Žmogus yra pasirengęs mokėti. Jis 
dažniausiai yra atpratęs ištiesti tuščias rankas. 
Dievo dosnumas paprastai nesuvokiamas.

MIELIEJI PARAPIJIEČIAI, 

mūsų bažnyčios titulinių atlaidų ir parapijos 200 metų  Jubiliejaus šventė praskriejo.  
Labai džiaugiuosi visais ir kiekvienu, kuris bent mažiausiu darbeliu, tarnyste, malda ir 

palaikymu padėjote surengti šią šventę. Visa tai mus labai surinko, subūrė ir apjungė į didelę, 
gražią ir turtingą talentais bendruomenę. 

J. E. Kardinolas A. J. Bačkis atlaidų sekmadienio homilijoje pasakė:
„Ši parapija tapo traukos centru visame Vilniuje. Joje gerai jaučiasi ir tie,  

kuriems tikėjimas yra savas nuo pat kūdikystės, ir tie, kurie jį neseniai priėmė kaip dovaną,  
ir galiausiai – tie, kurie jo dar tebeieško“.

Šie žodžiai visus mus labai įpareigoja. Linkiu, kad šie žodžiai iš tiesų taptų „kūnu“  
mūsų parapijoje.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU JUMS
Jūsų, br. Algis OFM

XXVIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 25, 6–10a; Ps 22; Fil 4, 12–14. 19–20; Mt 22, 1–10. (11–14)

P. Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios titulinių atlaidų ir  
parapijos 200 metų jubiliejaus šventinių renginių rėmėjai:

AB „Lietuvos paštas“, Lenkijos institutas Vilniuje, Halės turgavietė – UAB „Tugva“, Toronto 
lietuvių pranciškonų Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija, Aurelija ir Vaclovas Kirkiliai, Alina 
ir Valdas Danieliai, Dalia ir Edmundas Rusinai, Šv. Huberto bendrija, UAB „Garsų pasaulis“, 

Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“

Panašioje situacijoje atsiduria ir žmogus be 
vestuvinio drabužio. Tiesa, jis sėdi prie vaišių 
stalo, tačiau neteisingai suprato pakvietimo reikšmę. 
Turbūt manė, kad turės dalyvauti laidotuvėse, bet 
ne vestuvėse. Tai simbolis tų krikščionių, kurie 
netiki, kad Dievo karalystė yra vestuvių pokylis. Jie 
linkę vilkėti griežtumo ir liūdesio, bet ne vilties ir 
džiaugsmo rūbu.

kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Bernardinai.lt PARAPIJIETĖS ROMOS LIUDIJIMAS

Nepasakyčiau, kad iki šiol man patiko At-
laidai. Gal nesupratau jų prasmės, gal gąsdino 
vaikystės patirtis, kai stovėdavau didžiulėje 
minioje bažnyčios šventoriuje, karštyje ir dul-
kėse, ir laukdavau, kada pagaliau viskas baigsis. 
Nebuvau ir įvairių jubiliejų garbintoja – juose 
mačiau daug puikybės. Tačiau lūžis įvyko, ir už 
tai esu dėkinga šventajam Pranciškui Asyžiečiui. 
Į šiuos atlaidus ir 200 metų parapijos jubiliejų 
ėjau ilgai – paskutinius 5 metus, kai atsiverčiau, 
o galbūt visą savo gyvenimą. Dievas sutvarkė 
tobulai – žingsnelis po žingsnelio, nuo smulkios 
tarnystės iki didesnės, nuo mažos bendrystės iki 
galingos, darančios stebuklus. Bažnyčia paga-
liau tapo mano namais, o bendruomenė – mano 
šeima. Sakiau sau ir kitiems – Dievas mums 

padės, bet turime tikėti, turime būti drąsūs. Ir 
mums pavyko – naujos bendruomenės centro 
patalpos, kurias brolio Algio iniciatyva nutarė-
me įrengti, buvo pašventintos. 

Brangiausias įvertinimas – brolio Arūno ištarti 
žodžiai: tai, kas padaryta, yra stebuklas. 

Per pusmetį, kai susitelkėme šiam darbui, visur 
mačiau Dievo veidą – broliuose pranciškonuo-
se, bendraminčių Gintaro, Laimutės, Vaidilutės, 
Ričardo ir kitų veiduose, atidengtose freskose, 
pečių pakurose, naujuose languose ir grindų 
plytelėse, rankose, kurios jas klojo. Dievo veidas 
švietė per šv. Pranciškaus tranzitą, per Justino 
Lingio filmą, per „Įkvėpimų“ koncertą, per vai-
kelius ir suaugusius, per šventinamus gyvūnėlius, 
per minią, kuri kažkada gąsdino, o dabar – ra-
mino ir spaudė širdį. Kažkur giliai joje paslėpta 
Atlaidų prasmė iškilo ir vertė verkti iš džiaugsmo. 


