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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

FILMO PERŽIŪRA SU BR. KUN. ARŪNU PEŠKAIČIU OFM
Rugsėjo 4 d. 18.30 val. visus kviečiame ateiti į filmo vakarą su br. kun. Arūnu Peškaičiu OFM. 
Žiūrėsime režisieriaus Pavel Lungin filmą „Dirigentas“ Bernardinų bendruomenės centre (Mai-
ronio g. 10, Vilnius – įėjimas iš kiemo pusės per bažnyčią). Ateikite pasižiūrėti filmo ir kartu 
padiskutuoti, pasidalinti įžvalgomis su br. Arūnu Peškaičiu OFM.
Daugiau informacijos: Titas +370 650 74189, Gintarija +370 686 73408.

„ICHTUS“ KVIEČIA Į ŠLOVINIMO MUZIKOS MOKYKLĄ
Daugiau nei 10 metų Bernardinų bažnyčioje tarnaujanti grupė ICHTHUS vaikus nuo 9 m. 
ir jaunimą iki 30 m. kviečia į šlovinimo muzikos mokyklą. Pirmasis susitikimas įvyks š. m.  
spalio 16 d. Visą informaciją rasite internetinėje svetainėje www.slovinimomokykla.lt

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS 
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 15 d. 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.
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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 19 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val., 
rugsėjo 26 d. (antradienį) nuo 17 iki 19 val.
Registracija vyks koridoriuje šalia bažnyčios raštinės. Teirautis galima tel. +370 616 96929  
(Vidmantė) ir vidmante.bernardinai@gmail.com
Už visus pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams mokslo 
metus, prašoma auka 60 eurų, kuriuos maloniai prašome paaukoti registracijos dieną. Lėšos bus 
skiriamos katechetams, patalpų išlaikymui bei įvairioms kanceliarinėms reikmėms. 
Spalio 15 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.

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs 
eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, 
aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nu-
žudytas ir trečią dieną prisikelti.

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė draus-
ti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip at-
sitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, 
šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne 
Dievo, o žmonių mintimis“.

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei 

EVANGELIJA (Mt 16, 21–27)  
kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, 
tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas 
nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas 
pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia 
gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, 
o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus 
galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje 
su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvie-
nam pagal jo darbus“. 

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

      Ef 1, 17–18  

PARAPIJIEČIŲ AGAPĖ 
Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį po rytinių (10.30 val.) Šv. Mišių visus kviečiame į sunešti-
nę Parapijiečių Agapę pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti. Pirmoji rudens agapė vyks  šiandien,  
rugsėjo 3 d. Agapės metu prisistatys naujai besikurianti Išklausymo grupelė. Esate visi širdingai 
laukiami bažnyčios vidiniame kiemelyje. 
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XXII EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Jer 20, 7–9: Viešpaties žodis man panieką neša

Ps 63 P.: Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve.
 Rom 12, 1–2:  Atiduokite savo kūnus kaip gyvą auką

Mt 16, 21–27: † Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs 

Brangūs parapijiečiai,

Sveikinu sugrįžus po vasaros atostogų. Mums, 
broliams, Jūs visi esate labai brangūs. Džiaugiuosi, 
kad kartu galime melstis, bendrauti ir dirbti įvairiose 
parapijos veiklose. Dėkoju už puikiai ir kūrybingai 
parengtą  parapijos vasaros stovyklą  jos organiza-
toriams bei broliui Andriui Nenėnui. Džiugu, kad  
stovykloje Dievo kūrinijos prieglobstyje  parapijos  
žmonės galėjo studijuoti Šventą jį Raštą, susipažinti 
su šventojo Pauliaus raštų lobynais, šlovinti Viešpa-
tį,  pabūti kartu ir pailsėti.

Vasara baigėsi,  prasideda  darbai ir veiklos para-
pijoje. Linkiu  Dievo palaimos parapijos komitetui, 
taryboms,  chorų  ir  grupelių vadovams  jų svarbiose 
tarnystėse. Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardinų 
bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą, 
jos veiklas. 

Tegul Dievo Tėvo meilė būna stipriai juntama 
Jūsųgyvenime, o Jėzus ir geroji naujiena tampa 
Jums priimtiniausiu, džiaugsmingu ir teisiu kas-
dienos pavyzdžiu. Tegul Šventoji Dvasia atskleidžia 
Jūsų dovanas, kurių dėka puoselėjate gėrio, grožio, 
tiesos, taikos, ramybės, maldos,šlovinimo bei meilės 
daigus Jus supančiame pasaulyje.

Su meile, brolis Evaldas Darulis OFM

Aš vykstu į Bernardinų stovyklą, nes noriu 
išgyventi bendrystę. Noriu išgyventi visas jos 
formas, kurios kaip Tėvo malonė mane pasie-
kia ne tik meldžiantis ir dvasiškai tobulėjant 

kartu, bet ir mėgaujantis laisvu laiku, mau-
dynėmis ar paprasčiausiai renkant  žemuo-

ges. Šiemet aš stovykloje gavau daug dovanų 
– tobulą žodį apie apaštalo Pauliaus laiškus, 

pokalbius apie Tėvą ir kitokius pokalbius prie 
rankdarbių stalo, kur kartu mokėmės giesmių 
lotynų kalba, mintyse vis dar persekiojantį br. 

Andriaus kino vakarui išrinktą filmą “Levia-
tanas” ir sriubą! Taip, br. Evaldo sriubą. Kur 
daugiau jos paragausiu? Man stovykla yra ta 

vieta, kur galima patekti į bendruomenės vidų 
ir pajusti jos širdį. Ir aš noriu pažinti kitą, brolį 

ir sesę, kad pažinčiau save.    Daiva

Bernardinų parapijos stovykloje su vaikais 
buvome jau antrą kartą. Mums labai patinka 

stovykloje šilta tarpusavio bendrystė ir žinoma 
įvairios veiklos tiek vaikams, tiek suaugusiems. 

Ypatingai didelė Dievo malonė dalyvauti 
teologijos mokslų daktaro Giedriaus Saulyčio 

konferencijoje apie Pauliaus laiškus. Patiko 

Meilės ir bendrystės dvasia Toliejoje

viskas, ypatingai lektoriaus erudicija, disku-
sijos grupelėse ir pats pasirinktos temos gylis. 
Pauliaus laiškai  paliko tikrai daug dvasinio 

peno, apmastymų ir norą dar labiau gilintis į 
Šventąjį raštą ir sekti Kristumi. Dar kartą  
dėkoju visiems stovyklos organizatoriams,  

kurie prisidėjo prie šių puikių dvasinių  
„atostogų“ visiems.   Tomas

Taip jau nutiko, kad šią vasarą turėjau  
galimybę pabūti pastovyklės vadove. Šiek tiek 

baiminausi, kaip kas vyks, vis tik tai dariau 
pirmą kartą. Tad jau pačią pirmą dieną  

mintyse sukosi klausimai, ką aš čia veikiu,  
ar man to reikėjo? Bet teko šiuos klausimus 
vyti į šalį ir pradėti kibti į darbus. Turėjau 

nuostabią komandą, kuri visada palaikė, sutei-
kė jėgų ir buvo iniciatyvi. Taip ir bėgo dienos 

pastovyklėje. Praleidome daug nuostabių  
akimirkų visi kartu. O svarbiausia, kai sto-

vykla ėjo į pabaigą ir turėjome pasidalijimų 
ratą, per jį išgirdau, kad pirmą kartą vadovai 
buvo draugai. Tada supratau, kad visi lūkes-

čiai pasiteisino, nes kartu keliavome į santykį.                         
Modesta

Savo liudijimais apie  jubiliejinę 10 – ąją Vilniaus Bernardinų parapijos vasaros stovyklą, kuri vyko 
birželio 26 – liepos 1 dienomis Molėtų rajone poilsiavietėje „Tolieja“, dalinasi stovyklautojai. 

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 pranciško-
nišką dvasingumą, vaikai pradeda geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Su-
sirinkę 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 informacijos: Vadovė Paulina +370 678 75408.

PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS
Kviečiame ir 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 :) Jūsų Bernardinų jaunimo centras!


