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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

Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigrę-
žęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane, 
bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, mo-
tiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo 
gyvybę, – negali būti mano mokinys. 

Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, 
negali būti mano mokinys. 

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pir-
miau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikin-
tų, ar turės iš ko užbaigti Kad kartais, padėjus 
pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišai-

EVANGELIJA (Lk 14, 25–33)  
pytų iš jo ir nesakytų: „Šitas žmogus pradėjo 
statyti ir neįstengia baigti“. 
Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu 

karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turė-
damas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į 
kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstan-
čių?! Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pa-
siuntinius tartis dėl taikos. 
Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada 

visos savo nuosavybės, negali būti mano moki-
nys“. 

XXIII EILINIS SEKMADIENISNr. 626

Pažvelk giedru veidu į savo tarną,  
išmokyk mane savo mokslo.  Ps 118, 135       

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS
Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų jungtis prie Pranciškoniško jaunimo.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į 
Jaunimo rūsį. Ateik ir susitiksim :)

PRISIJUK PRIE EUROPOS SAKAUTŲ
ATEIK! Jei tau 17+, prisijunk prie Europos skautų.
Renkamės I-ąjį mėnesio sekmadienį po 10.30 šv. Mišių. 
Daugiau info: merginoms – Jūratė, tel. 8 615 27956, vaikinams – Linas, tel. 8 627 02450

KVIEČIAME RINKTIS Į ŠLOVINIMO GRANDINĘ  
„VILNIUS DEGA 09 17“

Rugsėjo 17 d. visos krikščioniškos bendruomenės renkasi šlovinti Viešpatį. Mūsų tikslas –  
pagarbinti Dievą, skirti laiką Jam, pasiduoti Jo Dvasios tėkmei, melstis už savo miestą ir šalį. Jei 
tiki, kad Dievas gali panaudoti mus, šlovintojus, savo darbui, prisijunk! Mes, kaip Bernardinų 
parapijos bendruomenė, esame kviečiami rinktis 16 val. Tikėjimo žodžio salėje (Gilužio g. 15, 
Pilaitės mikrorajonas, autobusų stotelė „Bitėnų“).

NAUJAS ŽURNALO  
„KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“ NUMERIS

Pasirodė naujas žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kurio pagrindinė tema – Geroji 
Naujiena, jos perdavimo galimybė ir būdai šių dienų pasaulyje. Taip pat žurnale klausiame, kas 
yra krikščioniška šeima, krikščioniška kultūra, krikščioniška politika? Kviečiame įsigyti.

VAIKŲ TARNYBA ŠV. MIŠIŲ METU
Nuo rugsėjo 11d., sekmadieniais, per 10.30 val. rytines Šv. mišias žodžio liturgijos metu Senojoje 
zakristijoje veiks vaikų tarnyba, kurią organizuoja Pranciškoniškas jaunimas. 

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 pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda ge-
riau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę 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 informaci-
jos: vadovė Ugnė, tel. +37065212162.
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XXIII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Išm 9, 13–19; Ps 89; Fm 9b–10. 12–17; Lk 14, 25–33
P. : Viešpatie, iš kartos į kartą tu buvai mums globėjas.

Šiandienos Evangelija tarsi atbaigia savo šedevrą – 
Jėzaus pamokymai pasiekia viršūnę. Nepamirškime, 
kad esam piršlybų kontekste! Dievas kaip įsimylėjęs 
jaunikis ateina pas savo tautą, Kūrėjas pas kūriniją, 
kad sukurtų naują bendrystę su ja, kad susituoktų 
su ja meilėje. Jis pasiruošęs atiduoti visą save, nieko 
sau nepasilikdamas. Atėjo eilė tarti apsisprendimo 
žodį antrajai pusei – ar pasiruošusi įsipareigoti 
šiam santykiui lygiai taip pat? Jei ne, tuomet neverta 
pradėti – vienpusė santuoka neįmanoma.

Gal ir ne pati saldžiausia dalis, bet būtina kiekvie-
nose piršlybose – aptarti sąlygas. Jėzus jau parodė 
savo meilę; jo Asmuo, ne įstatymas, yra tos meilės 
matas. O sužadėtinė? Ar ji pasiruošusi tuo matu 
matuoti? Ar pasiruošusi Jėzų laikyti aukščiau už 
viską: tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir 
net savo gyvybę?

Aiškumo dėlei Jėzus pasako du palyginimus: apie 
vynininką, planuojantį statyti vynuogių spaudimo 
bokštą, ir apie karalių, traukiantį į karą su kitu 
karaliumi: ar pakaks pajėgų įgyvendinti savo planą? 
Jei ne, tai pasekmės laukia, švelniai sakant, nema-
lonios. Lygiai taip pat nemalonu, jeigu pradedi sieti 
savo gyvenimą su Viešpačiu, bet vėliau imi trauktis, 
kitus dalykus iškelti į pirmą vietą, kol galiausiai jam 
visai nebelieka vietos tavo gyvenime.

Galbūt dažnai nesusimąstome, bet Jėzus perspėja 
– tai tolygu pralaimėti karą! Išties turime neišleisti 
iš akių amžinybės perspektyvos: mums yra pasiūly-
mas gyventi Dievo meilėje, dalintis ta tobula laime, 
kuria tarpusavyje dalinasi trys Švenčiausios Trejybės 

Asmenys. Tai prasideda jau dabar ir tęsis amžinai. 
Jeigu tik mes esam pasiryžę eiti jo parodytu keliu iki 
galo. Taip, tai nelengvas kelias, reikalaujantis atsi-
žadėti viso savęs dėl Viešpaties ir susijungti su juo 
kryžiuje, aukoje. Tačiau jei, paragavę šio saldumo, 
bet galiausiai viską praradę, pasijusime vieniši ir 
apleisti, argi tai nebus kartėlis, tolygus pralaimėtam 
karui? Yra ir daugiau vietų Evangelijoje, kur Jėzus 
panašiai perspėja: „Kokia būtų nauda, jei žmo-
gus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau 
pakenktų?!“ (Lk 9,25). Pražudyti ar pakenkti savo 
amžinam gyvenimui, amžinai laimei – tai iš tiesų 
praradimas, kurio neatperka jokie žemiško gyvenimo 
turtai ar malonumai. Jėzus akcentuoja amžinybę, 
ir tai teisinga, nes žemiškas gyvenimas tėra tik 
akimirka, tik įžanga, tik pasirengimo amžinai puotai 
laikas. Ir kryžiaus nešimas paskui savo Viešpatį, o 
tiksliau – kartu su juo, jam padedant, – tik žemiško, 
laikino gyvenimo bruožas.

Šv. Klara Asyžietė († 1253), giliai suvokusi šį 
slėpinį, rašė: „O, kokie didūs ir girtini mainai: 
palikti laikina už amžina, užsitarnauti dangiška už 
žemiška, gauti šimtą už vieną ir paveldėti palai-
mingą amžiną jį g yvenimą!“ Išties šis nuostabus 
pasiūlymas iš Viešpaties šiandien skamba ir mums: 
kryžiaus patirtis bet kokiu atveju žmogaus gyvenime 
neišvengiama, bet ar mes jį nešime vieni, ar paskui 
savo Viešpatį, jam leisdami eiti pirma mūsų, tai 
priklauso nuo mūsų apsisprendimo. 

ses. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI

Mieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo  

laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus,  
nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų  
„Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).  
Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir  

mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!
Su meile!   

Brolis Evaldas Darulis OFM

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO,  
PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS

Vaikai pasiruošimui Pirmosios Komunijos (9–14 m.), taip pat ir Krikšto (nuo 8 m.) sakramen-
tams bei jaunuoliai (15–18 m.) pasiruošimui Sutvirtinimo, taip pat Krikšto ir Pirmosios Komu-
nijos sakramentams bus registruojami: 
rugsėjo 13 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 20 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Tel. pasiteiravimui: 8 616 96 929 (Vidmantė)
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. 
Spalio 9 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.

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS  
ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 2 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. Arūnas Peškaitis.

BR. GEDIMINO NUMGAUDŽIO OFM FOTOGRAFIJŲ PARODA
Kviečiame apsilankyti br. Gedimino Numgaudžio OFM fotografijų parodoje, Vilniaus Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Bernardinų bendruomenės centro patalpose. Paroda bus atidaryta 
iki rugsėjo 20 dienos. 

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


