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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

XXVI EILINIS SEKMADIENIS 2018 rugsėjo 30 d.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS  
FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M. GEGUŽĘ–RUGPJŪTĮ

Likutis laikotarpio pradžiai: -770 Eur

Gegužės-rugpjūčio mėn. įplaukos:   
1. Šv. Mišių rinkliavos: 27539 Eur
2. Aukos, parama, labdara: 29132 Eur
Iš viso įplaukų: 56671 Eur

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

ir raštinės išlaidos, ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas, remontai): 32039 Eur
2. Kitos (liturgija, evangelizacija, karitatyvinė 
ir sielovadinė veikla, parama, labdara, rengi-
niai): 26619 Eur
Iš viso išlaidų: 58658 Eur

Balandžio mėn. balansas " +" ; "-": -1987 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai: -2757 Eur

SUAUGUSIŲJŲ PASIRUOŠIMAS ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS
Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramen-
tams bus registruojami sekmadienį, spalio 14 d., 12 val. Trijų Karalių koplyčioje. Registruos ir 
užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme 
vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet 
tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam drau-
dėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“. 

Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, 
kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų 
čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš 
mus, tas už mus! 

Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, 
kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, 

– tas nepraras savo užmokesčio. 
Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikin-

čiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam 

EVANGELIJA (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)  
užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų 
į jūrą. 

Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nu-
kirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyveni-
mą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, 
į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į 
nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam 
įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti 
įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidė-
ti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vie-
nakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi 
akis, būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas 
nemiršta ir ugnis negęsta“. 

Nr. 715

Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa. 
Pašventink mus tiesa.   

Jn 17, 17b. a 

ALFA KURSAS JAUNIMUI   
Spalio 1 d. 18.30 val. Bernardinuose startuoja Alfa kursas jaunimui! Kviečia-
me jaunimą nuo 16 iki 35 m. registruotis ir dalyvauti. Laukia 12 susitikimų ir 
vienas gausių malonių kupinas savaitgalis. Kursas yra puiki galimybė atsakyti į 
gyvenimo ir tikėjimo klausimus bei atrasti bendraminčių. Registracija vyksta  
www.bjcentras.lt, klausimams: +370 691 41714 arba alfajaunimui@gmail.com.

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ PASIRUOŠIMAS KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS  
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS
Nuo šių metų Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) pa-
rapijoje renkama vaikų pasiruošimo Susitaikinimo ir Eucharistijos 
(Pirmosios Komunijos) bei Krikšto sakramentams grupė, kurioje bus 
dėstoma anglų kalba. Dėl registracijos į šią grupę kreiptis el. paštu 
giedrei.povilaitytei@gmail.com, arba +370 69141714 (Giedrė)
Vilnius St. Francis (Bernardine) parish invites children to prepare 
for the Sacraments of Confirmation, Reconciliation, Eucharist and 
Baptism in english. 

Registration via e-mail: giedrei.povilaitytei@gmail.com, or +370 69141714 (Giedrė)
Taip pat ruoštis Sutvirtinimo, Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams šiemet vėl kviečiame 
kurčiuosius. Registracija el.paštu – vidmante.bernardinai@gmail.com
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XXVI EILINIO SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Sk 11, 25–29: Ar tu dėl manęs taip karščiuojies?  
Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro

Ps 19. P.: Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis.
Jok 5, 1–6: Jūsų lobiai supuvę

Mk 9, 38–43. 45. 47–48: † Kas ne prieš mus, tas už mus!  
Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! 

Neeilinis sekmadienis 
su Popiežiumi 
Pranciškumi  

TITULINIAI  
ŠV. PRANCIŠKAUS 
ASYŽIEČIO  
ATLAIDAI

ATLAIDŲ PROGRAMA:

Spalio 3 d., trečiadienis 
18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios su broliais 
Dominikonais 
19.00 val. Šv. Pranciškaus Tranzitas – iškil-
minga bendruomeninė brevijoriaus malda
20.00–22.00 val. Adoracija bažnyčioje, 
išpažintys
22.00–7.15 val. Naktinė adoracija Šv. Mykolo 
koplyčioje

Spalio 4 d., ketvirtadienis  
18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios
19.00 val. Iškilminga procesija Maironio- 
Malūnų-Paupio gatvėmis
19.30 val. Užupio Respublikos Konstitucijos 
lotynų kalba atidengimas bei palaiminimas 
(Paupio g. 5)
20.30 val. Bendra agapė aikštėje prie Užupio 
angelo

Spalio 7 d., sekmadienis 
10.30 val. Šv. Mišios su naminiais gyvūnais,  
gyvūnų laiminimas 
Po 17.00 val. Šv. Mišių – Casey Cole knygos 
„Pašaukimas: kas nutinka pasakius Dievui 
„Taip“ pristatymas ir diskusija Bernardinų  
bendruomenės centro patalpose

Kelias dienas prieš bėgdami su broliu Algiu 
kalbėjomės apie šį vizitą, jo prasmę ir svarbą 
mums visiems. Šeštadienį vakare galvojau, kaip 
reikės anksti keltis ir kaip nesušalti. Tačiau 
tądien, kaip ir daugelis kitų, ramiausiai išsto-
vėjau 6,5 val. ir popiežių Pranciškų sutikau su 
stipriau spurdančia širdimi. 

Per šv. Mišias įsiklausiau į popiežiaus mums 
visiems siunčiamą žinią. Bendrystė, vienybė, 
pagarba... Man tai – visi 110 tūkstančių  žmo-
nių susikibę rankomis maldai ir vienas kitam 
linkintys ramybės. 

Versdama „XXV eilinio sekmadienio Šven-
tųjų Mišių“ knygelę galvojau, kad kas jau kas, 
bet šis sekmadienis visiems 110 tūkstančių ti-
krai buvo neeilinis.                                Giedrė

Prisipažinsiu, kad mane dideli renginiai, 
masė žmonių dažniausiai slegia, todėl stengiuo-
si išvengti tokių susibūrimų. Tačiau popiežiaus 
atvykimo nenorėjau praleisti, nes tai gali įvykti 
tik vieną kartą gyvenime. Su dideliu džiaugsmu 
priėmiau dukros pasiūlymą keliauti su Bernar-
dinų bendruomene į Kauną, juolab, kad ir ke-
lionė buvo puikiai suorganizuota! Viskas buvo 
taip gerai ir viršijo visus mano lūkesčius!

Tas kėlimasis naktį, išvykimas 4 val. ryto, 
kelionė naktyje, pasitikimas saulės slėnyje, pro-
grama, laukimas, jaudulys, buvimas kartu su 
visais, bendrystė, šv. Mišios, giedojimas - viskas 

buvo nuostabu, tarsi prisilietimas prie stebuklo, 
kurį visi pasiekėme ir patyrėme. Ačiū visiems, 
kas prisidejote prie šio džiaugsmo, kuris išliks 
visam gyvenime!

Ačiū Bernardinų bendruomenei, kad taip 
gražiai mumis pasirūpinote!                    Daiva

Visur dalyvaukite su maldos grupele! Mes 
kartu buvome Kaune šv. Mišiose. Bendra patir-
tis (džiaugsmas, pasidalinimai, eucharistija, tie-
siog buvimas kartu) sustiprina, laisvina, moko. 
Dedasi tvirtesnis pagrindas bendram maldos 
gyvenimui, pasiryžimui ieškoti, nesustingti, 
žengti vis toliau.

Tą sekmadienį, po ilgo laukimo, susitikimas 
su popiežiumi Pranciškumi, pravažiuojančiu 
visai šalia, paliko džiaugsmo užtaisą širdyje. 
Didelį ir tikrą. O po šv. Mišių, po homilijos, 
supratau, kad ne džiaugsmas svarbiausia žinia. 
Kad turime keistis. Turim leisti Jėzui ateiti į 
mūsų praeitį, „priimti, kad  JIS sutaikytų mus 
su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje..“. 
Esam tokie sužeisti, kad nenorim atleisti, ne-
norim atgailauti... norim tik geriau gyventi ir 
pabėgti nuo visko... vis žiūrime, kuris iš mūsų 
didžiausias, vis jaučiamės skriaudžiami... 

Ak, teks paklausyti tvirto tėviško žodžio 
tapti „išeinančia“ bažnyčia, nebebijoti eikvoti 
save, vis mokytis išgirsti... Drąsos man įkve-
pia stebinantis savo išmintimi, tvirtu tikėjimu, 
ištvermingumu ir tikra meile tėvas popiežius 
Pranciškus. Aš jį pamilau.                      Janina

Tą sekmadienio rytą Santakos parke Kaune 
Popiežiaus Pranciškaus susirinkę laukė  
daugiau nei 100 tūkst. tikinčiųjų. 
Savo įspūdžiais dalinasi popiežiaus  
aukojamose Šv. Mišiose dalyvavę žmonės. 


