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Parapijos raštinės darbo laikas:  
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.  
Kunigas budi raštinėje:  
III, IV, V  16–17.45 val.  
(IV budi parapijos klebonas) 
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt 
www.bernardinuparapija.lt 
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ėV 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
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SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį spalio 11 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks penktadieniais nuo  
17 iki 18 val. 

KNYGYNĖLIO NAUJIENA
Mūsų knygynėlio naujiena – antroji kunigo Arūno Peškaičio ir fotografuojančio gydytojo Kazio 
Simanausko knyga „Bandymai“. 

DVASINĖS PAGALBOS GRUPĖ SERGANTIEMS ONKOLOGINE LIGA
Kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių kviečiame visus, susidūrusius su onkologine liga –  
sirgusius, sergančius ir jų artimuosius – rinktis į dvasinės pagalbos (maldos) grupę. Lydimi  
br. Juozapo Marijos OFM mokysimės priimti ir kovoti su šia liga – semtis stiprybės maldoje,  
dalintis patirtimi ir rūpesčiais, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Daugiau informacijos:  
br. Juozapas Marija OFM, tel. 8687 80989, Jolita 8655 40409.

XXIII EILINIS SEKMADIENISNr. 586

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,  
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai (8–13 m.) pasiruošimui Pirmosios Komunijos, taip pat ir Krikšto sakramentams bei jaunuo-
liai (14–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentams 
bus registruojami: 
rugsėjo 22 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 29 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks bažnyčioje. 
Pastaba: Pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui bus registruojami tik tie jaunuoliai, kurie Sutvirti-
nimo dieną (gegužės 29 d.) bus sulaukę 15 m.
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo metus, 
prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Registracija pilnai 
įvyksta ir vaikas gali pradėti lankyti pamokėles tuomet, kai yra paaukota auka.
Spalio 4 d. 13 val. kviečiame vaikus, paauglius ir tėvus į Katechezės mūsų parapijojepradžią. Kartu 
švęsime Šv. Mišias, po kurių bendra informacija apie pasiruošimą sakramentams. Dalyvavimas bū-
tinas. Platesnė informacija: www.bernardinuparapija.lt bei skelbimų lentoje.

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie 
Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. 

Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždė-
ti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo 
minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė 
seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso 
ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuo-

EVANGELIJA (Mk 7, 31–37)  
jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir 
jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam 
šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, 
tuo jie plačiau jį skelbė. 

Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa 
gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir ne-
byliai kalba“. 

Jėzus skelbė karalystės 
Evangeliją ir gydė 
visokias ligas bei 
negales.     
Mt 4, 23
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XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Iz 35, 4–7a; Ps 145; Jok 2, 1–5; Mk 7, 31–37 
P. : Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!

Tas kurčias nebylys, stebuklingai Viešpaties iš-
g ydytas, kaip ką tik girdėjome skaitydami Evan-
geliją, reiškia giminę žmonių, dievišką ja malone 
išvaduojamų iš paklydimo, į kurį jie buvo velnio 
melu įvilioti. Nes žmogus tapo kurčias g yvybės 
žodžiui po to, kai pasikėlęs puikybėn išgirdo prieš 
Dievą nukreiptus pragaištingus žalčio žodžius; 
nebylus tapo ir Kūrėjo šlovinti nebepajėgė dėl to, 
kad įžūliai apsisprendė kalbėtis su gundytoju.

Ir pelnytai uždarė ausis, kad negirdėtų, kaip 
angelai šlovina Kūrėją, nes tas pačias ausis ne-
atsargiai atvėręs klausėsi, kaip patį Kūrėją savo 
kalbomis plūsta priešas; pelnytai užvėrė burną, 
kad ji negalėtų kartu su angelais skelbti Kūrėjo 
šlovę, nes tarsi norėdamas patobulinti paties 
Kūrėjo darbą neleistinai į ją prisikimšo uždrausto 
valgio. Aiman, apgailėtinas tas žmonių giminės 
silpnumas; ji sudygo pagadinta jau iš šaknų, o 

dar ydingiau ėmė plėstis, leisdama šakų atžalas, 
tad kai Viešpats atėjo žmogaus kūnu, kone visas 
pasaulis, išskyrus kelis Judėjos tikinčiuosius, 
klaidžiojo kurčias ir nebylys, nepajėgus nei 
pažinti, nei išpažinti tiesos. Bet „kur buvo pilna 
nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė“  
(Rom 5, 20).

Nes Viešpats atėjo prie Galilėjos ežero; žinojo 
ten sergant tą, kurį turėjo išg ydyti. Savo gailes-
tingumo malone pasiekė pasipūtusias, maištingas 
ir nepastovias pagonių širdis; žinojo jas priklau-
sant tiems, kuriuos turėjo pasiekti jo malonė. Ir 
teisingai sakoma, jog jis atėjo ligonio išg ydyti į 
Dekapolio krašto vidurį, prie Galilėjos ežero, nes 
jis atėjo pas svetimas tautas, idant, kaip Jonas 
sako, „suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo 
vaikus“ (Jn 11, 52).

Ir „atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti 
ant jo ranką“ (Mk 7, 32). Negalėjo šis kurčiasis 
Gelbėtojo pažinti, nebylys – maldauti, todėl at-
veda jį draugai ir meldžia Viešpaties jį išgelbėti. 
Iš tikrų jų dvasinis g ydymas šitaip reikalauja, jog 
jeigu kas nors žmogaus pastangomis nepajėgia 
atsiversti, kad išgirstų ir išpažintų tiesą, tada 
tebūnie jis parodytas dieviškojo gailestingumo 
žvilgsniui ir tebūnie prašoma, kad Dievo ranka 
padėtų jį išg ydyti. Dangiškojo g ydytojo gailestin-
gumas neužtrunka, jei prašytojai uoliai maldau-
ja, nedvejodami ir neprarasdami pasitikėjimo.

Šv. Beda Garbingasis †  735 
Iš sekmadienių mišiolėlio" Gyvoji duona"

PARAPIJIEČIŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVOS  
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO (ŠILINIŲ) ATLAIDUS

PARAPIJOS TITULINIAI  
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 

ATLAIDAI

Šiemet švenčiame Popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Pašvęstojo gyvenimo metus. Šia proga 
rugsėjo 15 d. (antradienį) organizuojame mūsų parapijiečių vienos dienos piligriminę kelionę 
į Šiluvos atlaidus, kur bus švenčiama vienuolių diena. Grįždami planuojame aplankyti Kauno 
pranciškonų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, vienuolyną bei ten gyvenančius brolius. Išvykstame 
autobusu 8.00 val. nuo Bernardinų bažnyčios. Rinkliava už kelionę – 12 EUR, kurią reikia 
įnešti registruojantis. Registruoja bažnyčios budinti. Piligrimystės koordinatorė – parapijietė 
Roma Pakėnienė (tel. 8 699 26 884). Kelionėje grupę lydės parapijoje tarnaujantys broliai pran-
ciškonai. Pas brolius Kaune turėsime agapę (vaišes), tad pasiimkite sumuštinį sau ir kitam :)  
Daugiau informacijos parapijos internetinėje svetainėje.

SPALIO 2 D., PENKTADIENIS 

18.00 val.  Šv. Mišios. Pagal šimtametę 
tradiciją svečiuojasi ir Šv. Mišias aukoja broliai 
dominikonai. Šv. Mišių metu gieda Vilniaus 
Užupio gimnazijos choras

SPALIO 3 D., ŠEŠTADIENIS

9.00 val. Šv. Mišios

10.00 – 16.00 val. Švč. Sakramento adoracija 
Trijų Karalių koplyčioje. Veda Bernardinų  
parapijos bendruomenės grupės

16.00 – 17.30 val. Paskaita „Vienuoliai Lietuvoje.  
Istorijos bruožai ir dabarties iššūkiai“, pranešėja  
sesuo Asta Venckauskaitė ACJ 

18.00 val.  Šv. Mišios

19.00 val. Teatralizuotas Šv. Pranciškaus 
Tranzitas, kurį atlieka parapijos jaunimas. 
Režisierė Vida Lipskytė. Po Tranzito – agapė 
(parapijiečių suneštinės vaišės)

SPALIO 4 D., SEKMADIENIS

9.00 val.  Šv. Mišios anglų kalba užsieniečių 
bendruomenei

10.30 val. Iškilmingos atlaidų Šv. Mišios. 
Aukoja apaštalinis nuncijus Lietuvoje 
arkivyskupas Pedro López Quintana

13.00 val. Šv. Mišios – katechezės mokslo metų 
parapijoje pradžia. Šv. Mišių metu gieda Filaretų 
pradinės mokyklos choras

15.00 val. Naminių gyvūnų palaiminimas 
bažnyčios šventoriuje

16.30 val. Iškilmingi Mišparai Šv. Pranciškaus 
garbei

17.00 val.  Šv. Mišios  

19.00 val.  Algirdo Martinaičio Oratorija 
„Saulės giesmė“ (Kūrinijos garbinimas)

 
Programa dar bus pildoma.

Atlaidų programa:


